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WPROWADZENIE.

Cz!"# pierwsza

230.04.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE$ PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 



§
ART. 2 PZP.

1. Przepisy ustawy stosuje si! do udzielania:

1) zamówie" klasycznych oraz organizowania konkursów, których warto#$ jest równa lub przekracza kwot! 130 000 z%otych,
przez zamawiaj&cych publicznych;

2) zamówie" sektorowych oraz organizowania konkursów, których warto#$ jest równa lub przekracza progi unijne, przez
zamawiaj&cych sektorowych;

3) zamówie" w dziedzinach obronno#ci i bezpiecze"stwa, których warto#$ jest równa lub przekracza progi unijne, przez
zamawiaj&cych publicznych oraz zamawiaj&cych sektorowych;

4) zamówie" klasycznych oraz organizowania konkursów, których warto#$ jest równa lub przekracza progi unijne, przez
zamawiaj&cych subsydiowanych w okoliczno#ciach, o których mowa w art. 6.
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PROGI UNIJNE

- w przypadku zamówie! klasycznych, o
których mowa w art. 7 pkt 33 ustawy,
zwanych dalej "zamówieniami
klasycznymi", na roboty budowlane
udzielanych przez zamawiaj"cych
publicznych –

- wynosi 5 350 000 euro, co stanowi
równowarto#$ kwoty 22 840 755 z%;
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- w przypadku udzielania zamówie!
klasycznych na dostawy i us%ugi lub
organizowania konkursów przez
zamawiaj"cych publicznych, o których mowa
w art. 4 pkt 1 ustawy, b'd"cych jednostkami
sektora finansów publicznych, z
wy%"czeniem uczelni publicznych,
pa!stwowych instytucji kultury, jednostek
samorz"du terytorialnego oraz ich
zwi"zków, jednostek sektora finansów
publicznych, dla których organem
za%o(ycielskim lub nadzoruj"cym jest
jednostka samorz"du terytorialnego, a tak(e
przez zamawiaj"cych publicznych, o których
mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, b'd"cych
pa!stwowymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadaj"cymi osobowo#ci prawnej -
wynosi 139 000 euro, co stanowi
równowarto#$ kwoty 593 433 z%

- w przypadku udzielania zamówie!
klasycznych na dostawy i us%ugi lub
organizowania konkursów przez
zamawiaj"cych publicznych, innych ni(
okre#leni w pkt 2 - wynosi 214 000 euro,
co stanowi równowarto#$ kwoty
913 630 z%;

- w przypadku zamówie! klasycznych
na us%ugi spo%eczne i inne szczególne
us%ugi, o których mowa w art. 359 pkt 1
ustawy, udzielanych przez
zamawiaj"cych publicznych - wynosi
750 000 euro, co stanowi równowarto#$
kwoty 3 201 975 z%.
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PROGI UNIJNE

- w przypadku zamówie! klasycznych
na roboty budowlane udzielanych przez
zamawiaj"cych subsydiowanych
w okoliczno#ciach, o których mowa w art.
6 ustawy - wynosi 5 350 000 euro,
co stanowi równowarto#$ kwoty
22 840 755 z%;

- w przypadku udzielania zamówie!
klasycznych na us%ugi lub organizowania
konkursów przez zamawiaj"cych
subsydiowanych w okoliczno#ciach, o
których mowa w art. 6 ustawy oraz które
zwi"zane s" z zamówieniem na roboty
budowlane, o którym mowa w pkt 1 -
wynosi 214 000 euro, co stanowi
równowarto#$ kwoty 913 630 z%.
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- w sprawie udzielania zamówie! przez
podmioty dzia%aj"ce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i us%ug pocztowych,
uchylaj"cej dyrektyw' 2004/17/WE (Dz.
Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z
pó(n. zm.), zwanej dalej "dyrektyw"
2014/25/UE", w przypadku udzielania
zamówie! sektorowych, o których mowa
w art. 7 pkt 35 ustawy, zwanych dalej
"zamówieniami sektorowymi",

- na dostawy i us%ugi lub organizowania
konkursów przez zamawiaj"cych
sektorowych - wynosi 428 000 euro, co
stanowi równowarto#$ kwoty 1 827 260
z%;

- w przypadku zamówie! sektorowych na
roboty budowlane udzielanych przez
zamawiaj"cych sektorowych - wynosi
5 350 000 euro, co stanowi równowarto#$
kwoty 22 840 755 z%;

- w przypadku zamówie! sektorowych na
us%ugi spo%eczne i inne szczególne us%ugi,
o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy,
udzielanych przez zamawiaj"cych
sektorowych - wynosi 1 000 000 euro, co
stanowi równowarto#$ kwoty
4 269 300 z%.
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§
ART. 4 PZP

Przepisy ustawy stosuje si! do zamawiaj"cych publicznych, którymi s":

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);

2) inne, ni# okre$lone w pkt 1, pa%stwowe jednostki organizacyjne nieposiadaj"ce osobowo$ci prawnej;

3) inne, ni# okre$lone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, niemaj"cych charakteru przemys&owego ani handlowego, je#eli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz
w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpo$rednio lub po$rednio przez inny podmiot:

a) finansuj" je w ponad 50% lub

b) posiadaj" ponad po&ow! udzia&ów albo akcji, lub

c) sprawuj" nadzór nad organem zarz"dzaj"cym, lub

d) maj" prawo do powo&ywania ponad po&owy sk&adu organu nadzorczego lub zarz"dzaj"cego;

4) zwi"zki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.
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§
ART. 5 PZP

1. Przepisy ustawy stosuje si! do zamawiaj"cych sektorowych, którymi s":

1) zamawiaj"cy publiczni w zakresie, w jakim wykonuj" jeden z rodzajów dzia#alno$ci sektorowej, o której mowa w ust. 4;

2) inne, ni% okre$lone w pkt 1, podmioty, które wykonuj" jeden z rodzajów dzia#alno$ci sektorowej, o której mowa w ust. 4,
oraz na których zamawiaj"cy publiczni, pojedynczo lub wspólnie, bezpo$rednio lub po$rednio przez inny podmiot wywieraj"
dominuj"cy wp#yw, w szczególno$ci:

a) posiadaj" ponad po#ow! udzia#ów albo akcji lub

b) posiadaj" ponad po#ow! g#osów wynikaj"cych z udzia#ów albo akcji, lub

c) maj" prawo do powo#ywania ponad po#owy sk#adu organu nadzorczego lub zarz"dzaj"cego;

3) inne, ni% okre$lone w pkt 1 i 2, podmioty, które wykonuj" jeden z rodzajów dzia#alno$ci sektorowej, o której mowa w ust. 4,
je%eli dzia#alno$& ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wy#"cznych.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 7



§
ART. 5 UST. 4PZP

Dzia!alno"ci# sektorow# w zakresie:

1) gospodarki wodnej jest:

a) udost$pnianie lub obs!uga sta!ych sieci przeznaczonych do "wiadczenia us!ug publicznych w zwi#zku z produkcj#,
transportem lub dystrybucj# wody pitnej,

b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba %e:

– produkcja wody pitnej przez zamawiaj#cego sektorowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest niezb$dna do prowadzenia
dzia!alno"ci innej ni% okre"lona w pkt 1-4, oraz

– dostarczanie wody pitnej do sieci uzale%nione jest wy!#cznie od w!asnego zu%ycia zamawiaj#cego i w okresie ostatnich 3 lat
!#cznie z rokiem, w którym udziela si$ zamówienia, nie przekracza 30% wielko"ci jego !#cznej produkcji,

c) zwi#zane z dzia!alno"ci#, o której mowa w lit. a i b, dzia!ania w zakresie:

– projektów dotycz#cych in%ynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem %e ilo"& wody wykorzystywanej
do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% !#cznej ilo"ci wody dost$pnej dzi$ki tym projektom lub instalacjom
nawadniaj#cym lub melioracyjnym,

– odprowadzania lub oczyszczania "cieków;
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§
ART. 5 UST. 4PZP

Dzia!alno"ci# sektorow# w zakresie:

energii elektrycznej jest:

a) udost$pnianie lub obs!uga sta!ych sieci przeznaczonych do "wiadczenia us!ug publicznych w zwi#zku z produkcj#,
przesy!aniem lub dystrybucj# energii elektrycznej,

b) dostarczanie energii elektrycznej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba %e:

– produkcja energii elektrycznej przez zamawiaj#cego sektorowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest niezb$dna
do prowadzenia dzia!alno"ci innej ni% okre"lona w pkt 1-4, oraz

– dostarczanie energii elektrycznej do sieci uzale%nione jest wy!#cznie od w!asnego zu%ycia zamawiaj#cego i w okresie
ostatnich 3 lat !#cznie z rokiem, w którym udziela si$ zamówienia, nie przekracza 30% !#cznej produkcji energii elektrycznej;
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§
ART. 5 UST. 4PZP

Dzia!alno"ci# sektorow# w zakresie:

gazu i energii cieplnej jest:

a) udost$pnianie lub obs!uga sta!ych sieci przeznaczonych do "wiadczenia us!ug publicznych w zwi#zku z produkcj#,
transportem lub dystrybucj# gazu lub energii cieplnej,

b) dostarczanie gazu lub energii cieplnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba %e:

– produkcja gazu lub energii cieplnej przez zamawiaj#cego sektorowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stanowi
nieuniknion# konsekwencj$ prowadzenia dzia!alno"ci innej ni% okre"lona w pkt 1-4, oraz

– dostarczanie gazu lub energii cieplnej do sieci ma na celu wy!#cznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji i w okresie
ostatnich 3 lat, !#cznie z rokiem, w którym udziela si$ zamówienia, nie przekracza 20% przeci$tnych przychodów
zamawiaj#cego;
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§
ART. 5 UST. 4PZP

Dzia!alno"ci# sektorow# w zakresie:

us!ug transportowych jest dzia!alno"$ polegaj#ca na udost%pnianiu lub obs!udze sieci przeznaczonych do "wiadczenia us!ug 
publicznych w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, kolej# linow# lub przy u&yciu 
systemów automatycznych;

portów, przystani i portów lotniczych jest dzia!alno"$ zwi#zana z eksploatacj# obszaru geograficznego, w celu udost%pniania 
przewo'nikom lotniczym, przewo'nikom morskim oraz przewo'nikom "ródl#dowym odpowiednio portów lotniczych, portów 
morskich i portów "ródl#dowych, lub innych terminali;
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§
ART. 5 UST. 4PZP

us!ug pocztowych jest dzia!alno"# polegaj$ca na "wiadczeniu us!ug:

a) przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub dor%czania przesy!ek pocztowych,

b) zarz$dzania us!ugami, o których mowa w lit. a, oraz "wiadczeniu us!ug dotycz$cych przesy!ek nieuwzgl%dnionych w lit. a,
takich jak druki bezadresowe, o ile te us!ugi s$ "wiadczone przez podmiot "wiadcz$cy us!ugi, o których mowa w lit. a;

wydobycia paliw jest dzia!alno"# polegaj$ca na wydobyciu ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych oraz
poszukiwaniu lub wydobyciu w%gla brunatnego, w%gla kamiennego lub innych paliw sta!ych.

Przez dostarczanie i dystrybucj%, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nale&y rozumie# równie& produkcj%, sprzeda& hurtow$
i detaliczn$.
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§
ART. 6 PZP

Przepisy ustawy stosuje si! do zamawiaj"cych subsydiowanych, którymi s" zamawiaj"cy inni ni# zamawiaj"cy publiczni
lub zamawiaj"cy sektorowi, je#eli zachodz" $"cznie nast!puj"ce okoliczno%ci:

1) ponad 50% warto%ci udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze %rodków publicznych
lub zamawiaj"cych, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;

2) warto%& zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;

3) przedmiotem zamówienia s" roboty budowlane w zakresie in#ynierii l"dowej lub wodnej okre%lone w za$"czniku II
do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych,
budynków szkó$ wy#szych lub budynków wykorzystywanych przez administracj! publiczn" lub us$ugi zwi"zane z takimi
robotami budowlanymi.
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

3) dokumenty zamówienia - nale!y przez to rozumie" dokumenty sporz#dzone przez zamawiaj#cego lub dokumenty,
do których zamawiaj#cy odwo$uje si%, inne ni! og$oszenie, s$u!#ce do okre&lenia lub opisania warunków zamówienia, w tym
specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymaga';

4) dostawy - nale!y przez to rozumie" nabywanie produktów, którymi s# rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa
maj#tkowe, je!eli mog# by" przedmiotem obrotu, w szczególno&ci na podstawie umowy sprzeda!y, dostawy, najmu, dzier!awy
oraz leasingu z opcj# lub bez opcji zakupu, które mo!e obejmowa" dodatkowo rozmieszczenie lub instalacj%;

7) kierownik zamawiaj#cego - nale!y przez to rozumie" osob% lub organ, który zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami,
statutem lub umow#, jest uprawniony do zarz#dzania zamawiaj#cym, z wy$#czeniem pe$nomocników ustanowionych przez
zamawiaj#cego;

8) konkurs - nale!y przez to rozumie" przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiaj#cy, przez publiczne og$oszenie, przyrzeka
nagrod% za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez s#d konkursowy;
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

9) kryteria selekcji - nale!y przez to rozumie" obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez zamawiaj#cego w
post$powaniu o udzielenie zamówienia albo w konkursie, w celu ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników konkursu,
niepodlegaj#cych wykluczeniu i spe%niaj#cych warunki udzia%u w post$powaniu albo w konkursie, których zamawiaj#cy zaprosi
do z%o!enia ofert wst$pnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do z%o!enia prac konkursowych;

14) obiekt budowlany - nale!y przez to rozumie" wynik ca%o&ci robót budowlanych w zakresie budownictwa lub in!ynierii
l#dowej i wodnej, który mo!e samoistnie spe%nia" funkcj$ gospodarcz# lub techniczn#;

15) oferta cz$&ciowa - nale!y przez to rozumie" ofert$ przewiduj#c#, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie cz$&ci
zamówienia;

16) pisemno&" - nale!y przez to rozumie" sposób wyra!enia informacji przy u!yciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które mo!na odczyta" i powieli", w tym przekazywanych przy u!yciu &rodków komunikacji elektronicznej;

17) podmiotowe &rodki dowodowe - nale!y przez to rozumie" &rodki s%u!#ce potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia,
spe%niania warunków udzia%u w post$powaniu lub kryteriów selekcji, z wyj#tkiem o&wiadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1;
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

18) post!powanie o udzielenie zamówienia - nale"y przez to rozumie# post!powanie wszczynane przez przekazanie albo
zamieszczenie og$oszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do sk$adania ofert, prowadzone jako
uporz%dkowany ci%g czynno&ci, których podstaw% s% warunki zamówienia ustalone przez zamawiaj%cego, prowadz%ce do
wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowie' umowy w sprawie zamówienia publicznego, ko'cz%ce si!
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego uniewa"nieniem, z tym "e zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego nie stanowi czynno&ci w tym post!powaniu;
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

19) protokó! post"powania - nale#y przez to rozumie$ dokument sporz%dzany przez zamawiaj%cego, który potwierdza przebieg
post"powania o udzielenie zamówienia;

20) przedmiotowe &rodkach dowodowych - nale#y przez to rozumie$ &rodki s!u#%ce potwierdzeniu zgodno&ci oferowanych
dostaw, us!ug lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre&lonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami zwi%zanymi z realizacj% zamówienia;

21) roboty budowlane - nale#y przez to rozumie$ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
okre&lonych w za!%czniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w za!%czniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz obj"tych dzia!em 45
za!%cznika I do rozporz%dzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego S!ownika Zamówie' (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z pó(n. zm.), zwanego dalej "Wspólnym S!ownikiem
Zamówie'", lub obiektu budowlanego, a tak#e realizacj" obiektu budowlanego za pomoc% dowolnych &rodków, zgodnie z
wymaganiami okre&lonymi przez zamawiaj%cego;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE) PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 17



§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

23) !rodki komunikacji elektronicznej - nale"y przez to rozumie# !rodki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o !wiadczeniu us$ug drog% elektroniczn% (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730);

24) !rodki publiczne - nale"y przez to rozumie# !rodki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;

25) udzielenie zamówienia - nale"y przez to rozumie# zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;

26) umowa ramowa - nale"y przez to rozumie# umow& zawart% mi&dzy zamawiaj%cym a jednym lub wi&ksz% liczb%
wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotycz%cych zamówie', jakie mog% zosta# udzielone w danym okresie, w
szczególno!ci cen i, je"eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilo!ci;

27) umowa o podwykonawstwo - nale"y przez to rozumie# umow& w formie pisemnej o charakterze odp$atnym, zawart%
mi&dzy wykonawc% a podwykonawc%, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego ni" zamówienie w dziedzinach
obronno!ci i bezpiecze'stwa, tak"e mi&dzy podwykonawc% a dalszym podwykonawc% lub mi&dzy dalszymi podwykonawcami,
na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowi%zuje si& wykona# cz&!# zamówienia;
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

28) us!ugi - nale"y przez to rozumie# wszelkie $wiadczenia, które nie s% robotami budowlanymi lub dostawami;

29) warunki zamówienia - nale"y przez to rozumie# warunki, które dotycz% zamówienia lub post&powania o udzielenie
zamówienia, wynikaj%ce w szczególno$ci z opisu przedmiotu zamówienia, wymaga' zwi%zanych z realizacj% zamówienia,
kryteriów oceny ofert, wymaga' proceduralnych lub projektowanych postanowie' umowy w sprawie zamówienia publicznego;

30) wykonawca - nale"y przez to rozumie# osob& fizyczn%, osob& prawn% albo jednostk& organizacyjn% nieposiadaj%c%
osobowo$ci prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostaw& produktów lub
$wiadczenie us!ug lub ubiega si& o udzielenie zamówienia, z!o"y!a ofert& lub zawar!a umow& w sprawie zamówienia
publicznego;

31) zamawiaj%cy - nale"y przez to rozumie# osob& fizyczn%, osob& prawn% albo jednostk& organizacyjn% nieposiadaj%c%
osobowo$ci prawnej, obowi%zan% na podstawie ustawy do jej stosowania;

32) zamówienie - nale"y przez to rozumie# umow& odp!atn% zawieran% mi&dzy zamawiaj%cym a wykonawc%, której
przedmiotem jest nabycie przez zamawiaj%cego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub us!ug;
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§
ART. 7 PZP – WYBRANE DEFINICJE.

33) zamówieniu klasycznym - nale!y przez to rozumie" zamówienie udzielane przez zamawiaj#cego publicznego oraz
zamawiaj#cego subsydiowanego inne ni! zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronno$ci i bezpiecze%stwa;

34) zamówieniu na us&ugi spo&eczne i inne szczególne us&ugi - nale!y przez to rozumie" zamówienia klasyczne
lub zamówienia sektorowe, na us&ugi wymienione odpowiednio w za&#czniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz za&#czniku
XVII do dyrektywy 2014/25/UE;

35) zamówieniu sektorowym - nale!y przez to rozumie" zamówienie udzielane przez zamawiaj#cego sektorowego w celu
prowadzenia jednego z rodzajów dzia&alno$ci sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 20



§
ART. 8 PZP.

1. Do czynno!ci podejmowanych przez zamawiaj"cego, wykonawców oraz uczestników konkursu w post#powaniu o udzielenie
zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówie$ publicznych stosuje si# przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), je%eli przepisy ustawy nie stanowi" inaczej.

2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna si# z pocz"tkiem pierwszej godziny i ko$czy si# z up&ywem ostatniej godziny.

3. Je%eli pocz"tkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl#dnia si# przy obliczaniu terminu
godziny, w której to zdarzenie nast"pi&o.

4. Termin obejmuj"cy dwa lub wi#cej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

5. Dniem roboczym nie jest dzie$ uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
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§
Art. 9-14 

WY!"CZENIA STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY
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ART. 9 – PROCEDURY ORG MIĘDZYN.

ART. 10 – WYŁĄCZENIA ZE WZGLĘDU NA 
PODMIOT UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

ART. 11 – WYŁĄCZENIA 
PRZEDMIOTOWE

ART. 12-14 - OiB



§
ART. 8 PZP.

1. Do czynno!ci podejmowanych przez zamawiaj"cego, wykonawców oraz uczestników konkursu w post#powaniu o udzielenie
zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówie$ publicznych stosuje si# przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), je%eli przepisy ustawy nie stanowi" inaczej.

2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna si# z pocz"tkiem pierwszej godziny i ko$czy si# z up&ywem ostatniej godziny.

3. Je%eli pocz"tkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl#dnia si# przy obliczaniu terminu
godziny, w której to zdarzenie nast"pi&o.

4. Termin obejmuj"cy dwa lub wi#cej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

5. Dniem roboczym nie jest dzie$ uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
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§
ART. 16 PZP/18 DYREKTYWY KLASYCZNEJ

Zamawiaj!cy przygotowuje i przeprowadza post"powanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniaj!cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) przejrzysty;

3) proporcjonalny.

Instytucje zamawiaj!ce zapewniaj! równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz dzia#aj! w sposób przejrzysty i
proporcjonalny.

Zamówie$ nie organizuje si" w sposób maj!cy na celu wy#!czenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub
sztuczne zaw"%anie konkurencji. Uznaje si", %e konkurencja zosta#a sztucznie zaw"%ona, gdy zamówienie zostaje
zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego dzia#ania na korzy&' lub niekorzy&' niektórych wykonawców.
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§
ART. 17 PZP

1. Zamawiaj!cy udziela zamówienia w sposób zapewniaj!cy:

1) najlepsz! jako"# dostaw, us$ug, oraz robót budowlanych, uzasadnion! charakterem zamówienia, w ramach "rodków, które
zamawiaj!cy mo%e przeznaczy# na jego realizacj&, oraz

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów spo$ecznych, "rodowiskowych oraz gospodarczych,
o ile którykolwiek z tych efektów jest mo%liwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nak$adów.

2. Zamówienia udziela si& wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

3. Czynno"ci zwi!zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post&powania o udzielenie zamówienia wykonuj! osoby
zapewniaj!ce bezstronno"# i obiektywizm.
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§
ART. 17 PZP/56 PZP

1. Zamawiaj!cy udziela zamówienia w sposób zapewniaj!cy:

1) najlepsz! jako"# dostaw, us$ug, oraz robót budowlanych, uzasadnion! charakterem zamówienia, w ramach "rodków, które
zamawiaj!cy mo%e przeznaczy# na jego realizacj&, oraz

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów spo$ecznych, "rodowiskowych oraz gospodarczych,
o ile którykolwiek z tych efektów jest mo%liwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nak$adów.

2. Zamówienia udziela si& wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

3. Czynno"ci zwi!zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post&powania o udzielenie zamówienia wykonuj! osoby
zapewniaj!ce bezstronno"# i obiektywizm.

Kierownik zamawiaj!cego, cz$onek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonuj!ce czynno"ci zwi!zane z przeprowadzeniem
post&powania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiaj!cego lub osoby mog!ce wp$yn!# na wynik tego post&powania lub
osoby udzielaj!ce zamówienia podlegaj! wy$!czeniu z dokonywania tych czynno"ci, je%eli po ich stronie wyst&puje konflikt
interesów.
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§
ART. 56 PZP

Konflikt interesów wyst!puje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:

1) ubiegaj" si! o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostaj" w zwi"zku ma#$e%skim, w stosunku pokrewie%stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie%stwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub s" zwi"zane z tytu#u przysposobienia, opieki lub kurateli albo
pozostaj" we wspólnym po$yciu z wykonawc", jego zast!pc" prawnym lub cz#onkami organów zarz"dzaj"cych lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegaj"cych si! o udzielenie zamówienia;

3) w okresie 3 lat przed wszcz!ciem post!powania o udzielenie zamówienia pozostawa#y w stosunku pracy lub zlecenia
z wykonawc", otrzymywa#y od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytu#u lub by#y cz#onkami organów zarz"dzaj"cych
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegaj"cych si! o udzielenie zamówienia;

4) pozostaj" z wykonawc" w takim stosunku prawnym lub faktycznym, $e istnieje uzasadniona w"tpliwo&' co do ich
bezstronno&ci lub niezale$no&ci w zwi"zku z post!powaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpo&redniego
lub po&redniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w okre&lonym rozstrzygni!ciu tego post!powania.
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§
ART. 56 PZP

3. Kierownik zamawiaj!cego, cz"onek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonuj!ce czynno#ci zwi!zane z
przeprowadzeniem post$powania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiaj!cego lub osoby mog!ce wp"yn!% na wynik
tego post$powania lub osoby udzielaj!ce zamówienia podlegaj! wy"!czeniu z dokonywania tych czynno#ci, je&eli zosta"y
prawomocnie skazane za przest$pstwo pope"nione w zwi!zku z post$powaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w
art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym", o ile nie nast!pi"o zatarcie skazania.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, sk"adaj!, pod rygorem odpowiedzialno#ci karnej za z"o&enie fa"szywego o#wiadczenia,
o#wiadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczno#ci, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.
Przed odebraniem o#wiadczenia, kierownik zamawiaj!cego lub osoba, której powierzy" czynno#ci w post$powaniu, uprzedza
osoby sk"adaj!ce o#wiadczenie o odpowiedzialno#ci karnej za z"o&enie fa"szywego o#wiadczenia.
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§
ART. 56 PZP

5. O!wiadczenie o istnieniu okoliczno!ci, o których mowa w ust. 2, sk"ada si# niezw"ocznie po powzi#ciu wiadomo!ci o ich
istnieniu, a o!wiadczenie o braku istnienia tych okoliczno!ci nie pó$niej ni% przed zako&czeniem post#powania o udzielenie
zamówienia.

6. O!wiadczenie o braku lub istnieniu okoliczno!ci, o których mowa w ust. 3, sk"ada si# przed rozpocz#ciem wykonywania
czynno!ci zwi'zanych z przeprowadzeniem post#powania o udzielenie zamówienia.

7. Czynno!ci w post#powaniu o udzielenie zamówienia podj#te przez osob# podlegaj'c' wy"'czeniu powtarza si#, z wyj'tkiem
otwarcia ofert oraz innych czynno!ci faktycznych niewp"ywaj'cych na wynik post#powania.
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§
ART. 18 PZP/ §4 ust. 1 Rozp. ws komunikacji elektronicznej

1. Post!powanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zamawiaj"cy mo#e ograniczy$ dost!p do informacji zwi"zanych z post!powaniem o udzielenie zamówienia tylko
w przypadkach okre%lonych w ustawie.

3. Nie ujawnia si! informacji stanowi"cych tajemnic! przedsi!biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), je#eli wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzeg&, #e nie mog" by$ one udost!pniane oraz wykaza&, #e zastrze#one informacje stanowi" tajemnic!
przedsi!biorstwa. Wykonawca nie mo#e zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

4. Zamawiaj"cy mo#e okre%li$ w dokumentach zamówienia lub w og&oszeniu o zamówieniu wymaganie dotycz"ce zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku post!powania o udzielenie zamówienia.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w post!powaniu lub konkursie, przekazywane przy u#yciu %rodków komunikacji
elektronicznej, zawieraj" informacje stanowi"ce tajemnic! przedsi!biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufno%ci
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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§
ART. 20 PZP

1. Post!powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze"eniem wyj#tków przewidzianych w ustawie, prowadzi si! pisemnie.

2. Post!powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si! w j!zyku polskim.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj#cy mo"e dopu$ci% w dokumentach zamówienia lub w og&oszeniu o zamówieniu
mo"liwo$% z&o"enia wniosku o dopuszczenie do udzia&u w post!powaniu, oferty wst!pnej, oferty podlegaj#cej negocjacjom,
oferty, o$wiadcze' lub innych dokumentów w jednym z j!zyków powszechnie u"ywanych w handlu mi!dzynarodowym lub
j!zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj#cy mo"e sporz#dza% dokumenty oraz dokonywa% niektórych czynno$ci
w post!powaniu o udzielenie zamówienia, w szczególno$ci prowadzi% negocjacje w jednym z j!zyków powszechnie u"ywanych
w handlu mi!dzynarodowym lub j!zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
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§
ART. 23 PZP

1. Zamawiaj!cy publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich zwi!zki, nie pó"niej ni# w terminie 30 dni od dnia przyj$cia
bud#etu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporz!dzaj! plan post$powa% o udzielenie zamówie%, jakie
przewiduj! przeprowadzi& w danym roku finansowym. Plan zamieszcza si$ w Biuletynie Zamówie% Publicznych, na zasadach
okre'lonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiaj!cego.

2. W Biuletynie Zamówie% Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiaj!cego plan post$powa% o udzielenie zamówie%
mog! zamieszcza& równie# zamawiaj!cy inni ni# okre'leni w ust. 1.

3. Plan post$powa% o udzielenie zamówie% zawiera w szczególno'ci informacje dotycz!ce:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia wed(ug podzia(u na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub us(ugi;

3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej warto'ci zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszcz$cia post$powania o udzielenie zamówienia.
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§
ART. 23 PZP

4. Zamawiaj!cy zapewnia aktualno"# planu post$powa% o udzielenie zamówie%. Aktualizacj$ planu zamieszcza
si$ w Biuletynie Zamówie% Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiaj!cego.

5. Informacji o planie post$powa% o udzielenie zamówie% nie zamieszcza si$, je&eli wymaga tego istotny interes
bezpiecze%stwa pa%stwa lub ochrona informacji niejawnych.

6. Minister w'a"ciwy do spraw gospodarki okre"li, w drodze rozporz!dzenia, wzór planu post$powa% o udzielenie zamówie%,
kieruj!c si$ potrzeb! zapewnienia prawid'owo"ci, przejrzysto"ci i aktualno"ci informacji zawartych w planie.
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§
ART. 27 PZP

1. Je!eli zamówienie obejmuje równocze"nie us#ugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje si$
przepisy ustawy dotycz%ce g#ównego przedmiotu zamówienia.

2. Je!eli zamówienie obejmuje równocze"nie:

1) us#ugi i dostawy lub

2) us#ugi i us#ugi spo#eczne oraz inne szczególne us#ugi

- g#ówny przedmiot zamówienia okre"la si$ przez ustalenie, która z szacowanych warto"ci danych us#ug lub dostaw jest
wy!sza.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE& PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 34



SZACOWANIE WARTO!CI ZAMÓWIENIA.

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 28/29 PZP

Podstaw! ustalenia warto"ci zamówienia jest ca#kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów
i us#ug, ustalone z nale$yt! staranno"ci!.

Zamawiaj!cy nie mo$e, w celu unikni%cia stosowania przepisów ustawy, zani$a& warto"ci zamówienia lub konkursu,
lub wybiera& sposobu obliczania warto"ci zamówienia.

Zamawiaj!cy nie mo$e dzieli& zamówienia na odr%bne zamówienia, je$eli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy,
chyba $e jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 36



§
ART. 30 PZP

1. Je!eli zamawiaj"cy planuje udzieli# zamówienia na roboty budowlane lub us$ugi w cz%&ciach, z których ka!da stanowi
przedmiot odr%bnego post%powania, lub dopuszcza mo!liwo&# sk$adania ofert cz%&ciowych, warto&ci" zamówienia jest $"czna
warto&# poszczególnych cz%&ci zamówienia.

2. W przypadku gdy zamawiaj"cy planuje nabycie podobnych dostaw, warto&ci" zamówienia jest $"czna warto&# podobnych
dostaw, nawet je!eli zamawiaj"cy udziela zamówienia w cz%&ciach, z których ka!da stanowi przedmiot odr%bnego
post%powania, lub dopuszcza mo!liwo&# sk$adania ofert cz%&ciowych.

3. Przy obliczaniu warto&ci zamówienia na roboty budowlane uwzgl%dnia si% tak!e warto&# dostaw i us$ug oddanych przez
zamawiaj"cego do dyspozycji wykonawcy, o ile s" one niezb%dne do wykonania tych robót budowlanych.

4. W przypadku zamówie' udzielanych w cz%&ciach, do udzielenia zamówienia na dan" cz%&# zamawiaj"cy mo!e stosowa#
przepisy ustawy w$a&ciwe dla warto&ci tej cz%&ci zamówienia, je!eli jej warto&# jest mniejsza ni! wyra!ona w z$otych
równowarto&# kwoty 80 000 euro dla dostaw lub us$ug oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem !e $"czna
warto&# tych cz%&ci wynosi nie wi%cej ni! 20% warto&ci zamówienia.
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§
ART. 31 PZP

1. Je!eli zamawiaj"cy przewiduje udzielenie zamówie#, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, art. 388 pkt 2 lit. c lub art. 415
ust. 2 pkt 6, przy ustalaniu warto$ci zamówienia uwzgl%dnia si% tak!e warto$& tych zamówie#.

2. Przy ustaleniu warto$ci zamówienia uwzgl%dnia si% najwi%kszy mo!liwy zakres tego zamówienia z uwzgl%dnieniem opcji
oraz wznowie#.

3. Warto$ci" partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna warto$& wszystkich dzia'a# w procesie badawczo-rozwojowym,
które maj" zosta& przeprowadzone w ramach ka!dego z etapów planowanego partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, us'ug lub
robót budowlanych, które maj" by& opracowane i zamówione na koniec partnerstwa.

4. Je!eli w dialogu konkurencyjnym i partnerstwie innowacyjnym zamawiaj"cy przewiduje nagrody, ich warto$& uwzgl%dnia si%
w szacunkowej warto$ci zamówienia.
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§
ART. 32 PZP

1. Warto!ci" dynamicznego systemu zakupów jest #"czna warto!$ zamówie% obj&tych tym systemem, których zamawiaj"cy
przewiduje udzieli$ w okresie obowi"zywania dynamicznego systemu zakupów.

2. Warto!ci" umowy ramowej jest #"czna warto!$ zamówie%, których zamawiaj"cy zamierza udzieli$ w okresie obowi"zywania
umowy ramowej.

3. Warto!ci" konkursu jest warto!$ nagród oraz warto!$ zwrotu kosztów przewidzianych dla uczestników konkursu.

4. Warto!ci" konkursu, w którym nagrod" jest zaproszenie do udzia#u w post&powaniu o udzielenie zamówienia, jest warto!$
tego zamówienia, warto!$ nagród dodatkowych, je'eli zamawiaj"cy przewidzia# takie nagrody, oraz warto!$ zwrotu kosztów
przewidzianych dla uczestników konkursu.
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§
ART. 33 PZP

1. W przypadku gdy zamawiaj!cy sk"ada si# z kilku jednostek organizacyjnych, ca"kowita warto$% zamówienia jest ustalana
dla wszystkich jednostek organizacyjnych "!cznie.

2. Je&eli wyodr#bniona jednostka organizacyjna zamawiaj!cego, posiadaj!ca samodzielno$% finansow! udziela zamówienia
zwi!zanego z jej w"asn! dzia"alno$ci!, warto$% udzielanego zamówienia ustala si# odr#bnie od warto$ci zamówie' udzielanych
przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiaj!cego posiadaj!ce samodzielno$% finansow!.
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§
ART. 34 PZP

1. Warto!" zamówienia na roboty budowlane ustala si# na podstawie:

1) kosztorysu inwestorskiego sporz$dzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okre!lonych w programie
funkcjonalno-u%ytkowym, je%eli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815);

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre!lonych w programie
funkcjonalno-u%ytkowym, je%eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Minister w&a!ciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre!li,
w drodze rozporz$dzenia, metody i podstawy:

1) sporz$dzania kosztorysu inwestorskiego,

2) obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre!lonych
w programie funkcjonalno-u%ytkowym

- uwzgl#dniaj$c dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, maj$ce wp&yw na warto!" zamówienia.
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§
ART. 35 PZP

1. Podstaw! ustalenia warto"ci zamówienia na us#ugi lub dostawy powtarzaj!ce si$ lub podlegaj!ce wznowieniu w okre"lonym
czasie jest:

1) rzeczywista #!czna warto"% kolejnych zamówie& tego samego rodzaju, udzielonych w ci!gu poprzednich 12 miesi$cy lub w
poprzednim roku bud'etowym lub roku obrotowym, z uwzgl$dnieniem zmian ilo"ci lub warto"ci zamawianych us#ug lub
dostaw, które mog#y wyst!pi% w ci!gu 12 miesi$cy nast$puj!cych od udzielenia pierwszego zamówienia, albo

2) #!czna warto"% zamówie&, których zamawiaj!cy zamierza udzieli% w terminie 12 miesi$cy nast$puj!cych po pierwszej
us#udze lub dostawie.
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§
ART. 35 PZP

2. Je!eli zamówienia na dostawy na podstawie umowy dzier!awy, najmu lub leasingu udziela si" na czas:

1) nieoznaczony lub których okres obowi#zywania nie mo!e by$ oznaczony, warto%ci# zamówienia jest warto%$ miesi"czna
pomno!ona przez 48;

2) oznaczony:

a) nie d&u!szy ni! 12 miesi"cy, warto%ci# zamówienia jest warto%$ ustalona z uwzgl"dnieniem okresu wykonywania
zamówienia,

b) d&u!szy ni! 12 miesi"cy, warto%ci# zamówienia jest warto%$ ustalona z uwzgl"dnieniem okresu wykonywania zamówienia,
z uwzgl"dnieniem równie! warto%ci ko'cowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Podstaw# ustalenia warto%ci zamówienia na us&ugi, których &#czna cena nie mo!e by$ okre%lona, jest:

1) ca&kowita warto%$ zamówienia przez ca&y okres jego realizacji - w przypadku zamówie' udzielanych na okres oznaczony
nie d&u!szy ni! 48 miesi"cy;

2) warto%$ miesi"czna zamówienia pomno!ona przez 48 - w przypadku zamówie' udzielanych na czas nieoznaczony
lub oznaczony d&u!szy ni! 48 miesi"cy.
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§
ART. 35 PZP

4. Je!eli zamówienie obejmuje us"ugi:

1) bankowe lub inne us"ugi finansowe, warto#ci$ zamówienia s$ op"aty, prowizje, odsetki i inne podobne #wiadczenia;

2) ubezpieczeniowe, warto#ci$ zamówienia jest nale!na sk"adka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;

3) projektowania, warto#ci$ zamówienia jest wynagrodzenie, op"aty, prowizje i inne podobne #wiadczenia.
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§
ART. 36 PZP

1. Ustalenia warto!ci zamówienia dokonuje si" nie wcze!niej ni# 3 miesi$ce przed dniem wszcz"cia post"powania o udzielenie
zamówienia, je#eli przedmiotem zamówienia s$ dostawy lub us%ugi, oraz nie wcze!niej ni# 6 miesi"cy przed dniem wszcz"cia
post"powania o udzielenie zamówienia, je#eli przedmiotem zamówienia s$ roboty budowlane, z tym #e w przypadku zamówie&
udzielanych w cz"!ciach powy#sze terminy odnosz$ si" do wszcz"cia pierwszego z post"powa&.

2. Je#eli po ustaleniu warto!ci zamówienia nast$pi%a zmiana okoliczno!ci maj$cych wp%yw na dokonane ustalenie,
zamawiaj$cy przed wszcz"ciem post"powania dokonuje zmiany warto!ci zamówienia.
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ZAMAWIAJ!CY I WYKONAWCY.

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 37 PZP

1. Zamawiaj!cy przygotowuje i przeprowadza post"powanie o udzielenie zamówienia oraz organizuje konkurs.

2. Zamawiaj!cy mo#e powierzy$ przygotowanie lub przeprowadzenie post"powania o udzielenie zamówienia lub organizacj"
konkursu, w ramach pomocniczych dzia%a& zakupowych, w%asnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

3. Pomocnicze dzia%ania zakupowe polegaj! na zapewnieniu zamawiaj!cemu wsparcia w zwi!zku z udzielaniem zamówienia
lub organizacj! konkursu, w szczególno'ci przez:

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umo#liwiaj!cej zamawiaj!cemu udzielanie zamówie& lub zawieranie umów
ramowych;

2) doradztwo dotycz!ce planowania, przygotowania lub przeprowadzenia post"powania o udzielenie zamówienia lub
organizacji konkursu;

3) przygotowanie post"powania o udzielenie zamówienia;

4) przeprowadzenie post"powania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiaj!cego.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, realizuj!c pomocnicze dzia%ania zakupowe, o których mowa w ust. 3 pkt 4, dzia%aj! jako
pe%nomocnicy zamawiaj!cego.
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§
ART. 38 PZP

1. Zamawiaj!cy mog! wspólnie przygotowa" lub przeprowadzi" post#powanie o udzielenie zamówienia lub zorganizowa"
konkurs, udzieli" zamówienia, zawrze" umow# ramow!, ustanowi" dynamiczny system zakupów lub udzieli" zamówienia na
podstawie umowy ramowej lub obj#tego dynamicznym systemem zakupów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zamawiaj!cy zawieraj! porozumienie.

3. Zamawiaj!cy wspólnie przygotowuj!cy lub przeprowadzaj!cy post#powanie o udzielenie zamówienia lub organizuj!cy
konkurs odpowiadaj! wspólnie za zgodno$" tego post#powania lub konkursu z ustaw!, w tym równie% w przypadku gdy jeden
zamawiaj!cy przygotowuje lub przeprowadza post#powanie w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiaj!cych.

4. Je%eli post#powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs nie jest w ca&o$ci przygotowywane i prowadzone lub
organizowane w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiaj!cych:

1) ka%dy zamawiaj!cy ponosi odpowiedzialno$" za wype&nienie swoich obowi!zków wynikaj!cych z ustawy w zakresie cz#$ci
post#powania lub konkursu, które przygotowuje i prowadzi lub organizuje w swoim imieniu i na swoj! rzecz;

2) wszyscy zamawiaj!cy ponosz! odpowiedzialno$" za wype&nienie obowi!zków wynikaj!cych z ustawy w zakresie cz#$ci
post#powania lub konkursu, która jest przygotowywana i prowadzona lub organizowana w imieniu i na rzecz wszystkich
zamawiaj!cych.

5. Do zamawiaj!cych, o których mowa w ust. 1, stosuje si# odpowiednio przepisy dotycz!ce zamawiaj!cego.
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§
ART. 41/49 PZP

Organ wykonawczy jednostki samorz!du terytorialnego mo"e wyznaczy#, spo$ród podleg%ych sobie jednostek
organizacyjnych, zamawiaj!cego, który b&dzie w%a$ciwy do przeprowadzenia post&powania o udzielenie zamówienia lub
udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a tak"e mo"e okre$li# sposób wspó%dzia%ania z wyznaczonym zamawiaj!cym.

Organ wykonawczy jednostki samorz!du terytorialnego mo"e wyznaczy# albo powo%a# centralnego zamawiaj!cego, poleci#
podleg%ym sobie jednostkom nabywanie okre$lonych rodzajów zamówie' od centralnego zamawiaj!cego, w tym od
centralnego zamawiaj!cego, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oraz udzielanie zamówie' na podstawie umowy ramowej
zawartej przez centralnego zamawiaj!cego lub obj&tych dynamicznym systemem zakupów obs%ugiwanym przez danego
centralnego zamawiaj!cego, a tak"e okre$li# sposób wspó%dzia%ania z tym centralnym zamawiaj!cym.
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§
ART. 52 PZP

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie post!powania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiaj"cego.

2. Osoby inne ni# kierownik zamawiaj"cego odpowiadaj" za przygotowanie i przeprowadzenie post!powania o udzielenie
zamówienia w zakresie, w jakim powierzono im czynno$ci w post!powaniu oraz czynno$ci zwi"zane z przygotowaniem
post!powania. Kierownik zamawiaj"cego mo#e powierzy% pracownikom zamawiaj"cego, w formie pisemnej, wykonywanie
zastrze#onych dla niego czynno$ci, okre$lonych w niniejszym oddziale.

3. Je#eli przygotowanie i przeprowadzenie post!powania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odr!bnych jest
zastrze#one dla organu innego ni# kierownik zamawiaj"cego, przepisy dotycz"ce kierownika zamawiaj"cego stosuje si!
odpowiednio do tego organu.
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§
ART. 53 i 54 PZP

53

1. Je!eli warto"# zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiaj$cego powo%uje komisj& do
przeprowadzenia post&powania o udzielenie zamówienia, zwan$ dalej "komisj$ przetargow$".

2. Je!eli warto"# zamówienia jest mniejsza ni! progi unijne, kierownik zamawiaj$cego mo!e powo%a# komisj& przetargow$.

3. Komisja przetargowa mo!e mie# charakter sta%y lub by# powo%ywana do przygotowania i przeprowadzenia okre"lonych
post&powa'.

54

1. Komisja przetargowa jest zespo%em pomocniczym kierownika zamawiaj$cego, powo%ywanym do oceny wniosków o
dopuszczenie do udzia%u w post&powaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika
zamawiaj$cego, czynno"ci w post&powaniu lub zwi$zanych z przygotowaniem post&powania.

2. Komisja przetargowa w szczególno"ci przedstawia kierownikowi zamawiaj$cego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do
udzia%u w post&powaniu lub ofert oraz propozycj& wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewa!nienia post&powania o
udzielenie zamówienia.
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§
ART. 55 PZP

1. Cz!onków komisji przetargowej powo!uje i odwo!uje kierownik zamawiaj"cego.

2. Komisja przetargowa sk!ada si# z co najmniej trzech cz!onków.

3. Kierownik zamawiaj"cego okre$la organizacj#, sk!ad, tryb pracy oraz zakres obowi"zków cz!onków komisji przetargowej,
maj"c na celu zapewnienie sprawno$ci jej dzia!ania, indywidualizacji odpowiedzialno$ci jej cz!onków za wykonywane
czynno$ci oraz przejrzysto$ci jej prac.

4. Je%eli dokonanie okre$lonych czynno$ci zwi"zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post#powania o udzielenie
zamówienia wymaga wiadomo$ci specjalnych, kierownik zamawiaj"cego, z w!asnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, mo%e powo!a& bieg!ych.
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§
ART. 57/124/273 PZP

O udzielenie zamówienia mog! ubiega" si# wykonawcy, którzy:

1) nie podlegaj! wykluczeniu;

2) spe$niaj! warunki udzia$u w post#powaniu, o ile zosta$y one okre%lone przez zamawiaj!cego.

W post#powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj!cy:

1) &!da podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;

2) mo&e &!da" podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie spe$niania warunków udzia$u w post#powaniu lub
kryteriów selekcji.

1. W post#powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj!cy mo&e &!da" podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spe$niania warunków udzia$u w post#powaniu lub kryteriów selekcji.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 53



§
ART. 58 PZP

1. Wykonawcy mog! wspólnie ubiega" si# o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaj! pe$nomocnika do reprezentowania ich w post#powaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post#powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiaj!cy nie mo%e wymaga" od wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si# o udzielenie zamówienia posiadania okre&lonej
formy prawnej w celu z$o%enia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udzia$u w post#powaniu.

4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si# o udzielenie zamówienia zamawiaj!cy mo%e okre&li" wymagania
zwi!zane z realizacj! zamówienia w inny sposób ni% w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, je%eli jest to uzasadnione
charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

5. Przepisy dotycz!ce wykonawcy stosuje si# odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si# o udzielenie
zamówienia.
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§
ART. 59/60 PZP

Je!eli zosta"a wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegaj#cych si$ o udzielenie zamówienia, zamawiaj#cy mo!e !#da%
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy reguluj#cej wspó"prac$ tych wykonawców.

Zamawiaj#cy mo!e zastrzec obowi#zek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegaj#cych
si$ o udzielenie zamówienia kluczowych zada& dotycz#cych:

1) zamówie& na roboty budowlane lub us"ugi;

2) prac zwi#zanych z rozmieszczeniem i instalacj#, w ramach zamówienia na dostawy.
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KOMUNIKACJA.

Cz!"# pierwsza

5630.04.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE$ PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 



§
ART. 61 PZP

1. Komunikacja w post!powaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym sk"adanie ofert, wniosków o dopuszczenie do
udzia"u w post!powaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o#wiadcze$ mi!dzy
zamawiaj%cym a wykonawc%, z uwzgl!dnieniem wyj%tków okre#lonych w ustawie, odbywa si! przy u&yciu #rodków komunikacji
elektronicznej.

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie s% istotne, w
szczególno#ci nie dotycz% og"oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udzia"u w
post!powaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej tre#' jest
udokumentowana.
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§
ART. 61/62 PZP

1. Komunikacja w post!powaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym sk"adanie ofert, wniosków o dopuszczenie do
udzia"u w post!powaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o#wiadcze$ mi!dzy
zamawiaj%cym a wykonawc%, z uwzgl!dnieniem wyj%tków okre#lonych w ustawie, odbywa si! przy u&yciu #rodków komunikacji
elektronicznej.

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie s% istotne, w
szczególno#ci nie dotycz% og"oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udzia"u w
post!powaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej tre#' jest
udokumentowana.

Ilekro' w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, nale&y przez to rozumie' równie& ofert! wst!pn%, ofert! podlegaj%c%
negocjacjom, ofert! ostateczn%, ofert! dodatkow%, ofert! wariantow% oraz ofert! cz!#ciow%.
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§
ART. 63 PZP

1. W post!powaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o warto"ci równej lub przekraczaj#cej progi unijne ofert!, wniosek o
dopuszczenie do udzia$u w post!powaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3,
oraz o"wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, sk$ada si!, pod rygorem niewa%no"ci, w formie elektronicznej.

2. W post!powaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o warto"ci mniejszej ni% progi unijne ofert!, wniosek o dopuszczenie
do udzia$u w post!powaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, o"wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, sk$ada si!,
pod rygorem niewa%no"ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
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OPINIA UZP – PODPISYWANIE OFERTY 

„W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli sk!adania w!a"ciwego podpisu pod ofert# z!o$oną w
postaci elektronicznej wskaza% nale$y, i$ prawid!owym b&dzie z!o$enie oferty w ten sposób, $e wykonawca przekazuje
zamawiaj#cemu zaszyfrowany plik zawieraj#cy ofert& (je$eli system komunikacji zak!ada obowi#zek szyfrowania) opatrzoną
w!a"ciwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewn&trznego), przy czym opatrzenie
oferty podpisem nast#pi!o przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest równie$, aby wykonawca przekaza!
zamawiaj#cemu swoj# ofert& w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów
elektronicznych, które najcz&"ciej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z w!a"ciwym podpisem do!#czonym jako plik podpisu do
paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporz#dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz#dzania i przekazywania informacji oraz wymaga' technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz "rodków komunikacji elektronicznej w post&powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
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OPINIA UZP – PODPISYWANIE OFERTY 

W przypadku, gdy w post!powaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja mi!dzy zamawiaj"cym a wykonawcami
odbywa się za po#rednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie oferty nast!puje za pomoc" formularza przeznaczonego do
z$o%enia, zmiany, wycofania oferty. Jak wi!kszo#& formularzy udost!pnianych przez miniPortal/ePUAP, równie% i ten
formularz mo%e by& przed wys$aniem podpisany przez u%ytkownika (podpis nast!puje z wykorzystaniem w$a#ciwej funkcji
systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WY'LIJ”). Podnie#& nale%y, %e podpis ten sk$adany jest wy$"cznie na formularzu do z$o%enia,
zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na formularzu to jedynie funkcjonalno#& systemu ePuap, z której mog", ale
nie muszą skorzysta& wykonawcy przekazuj"cy ofert! przy pomocy tego systemu. Oznacza to, %e podpis z$o%ony jedynie na
ww. formularzu nie mo%e wywiera& skutków w odniesieniu do z$o%onej za jego pomoc" oferty wykonawcy. Oferta bowiem,
zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za po#rednictwem którego jest przekazywana, musi zosta&
opatrzona w$a#ciwym podpisem. Upraszczaj"c, opatrzenie w$a#ciwym podpisem jedynie formularza s$u%"cego do przekazania
oferty, odpowiada z$o%eniu podpisu odr!cznego na kopercie z ofertą (w przypadku wyboru poczty jako #rodka komunikacji)”.

(ród$o” www.uzp.gov.pl
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Instrukcja za!atwiania sprawy e-puap

„Aby dokument mia! moc prawną powinien by" podpisany przed wys!aniem. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku
korespondencji drogą tradycyjną – na wnioskach, które sk!adamy w urz#dach osobi$cie, równie% sk!adamy podpisy.
Podpis odnosi się do ca!ej tre$ci formularza wraz z za!&czonymi do niego plikami.”
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§
ART. 64 PZP

Zamawiaj!cy korzysta, w post"powaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, tylko z takich narz"dzi i urz!dze# komunikacji
elektronicznej, które s! niedyskryminuj!ce, ogólnie dost"pne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia$alno%ci podmiotów realizuj!cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami
powszechnie u&ywanymi s$u&!cymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesy$aniu danych, i które nie ograniczaj!
wykonawcom dost"pu do post"powania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
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§
ART. 65 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e odst!pi# od wymagania u"ycia $rodków komunikacji elektronicznej, je"eli:

1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, u"ycie $rodków komunikacji elektronicznej wymaga%oby narz&dzi, urz!dze' lub
formatów plików, które nie s! ogólnie dost&pne lub nie s! obs%ugiwane za pomoc! ogólnie dost&pnych aplikacji;

2) aplikacje do obs%ugi formatów plików, które nadaj! si& do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystaj! z formatów plików,
których nie mo"na obs%ugiwa# za pomoc! "adnych innych aplikacji otwarto(ród%owych lub ogólnie dost&pnych, lub s! one obj&te
licencj! i nie mog! zosta# udost&pnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiaj!cego;

3) u"ycie $rodków komunikacji elektronicznej wymaga%oby pozyskania przez zamawiaj!cego specjalistycznego sprz&tu biurowego;

4) zamawiaj!cy wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie mo"na przekaza# przy u"yciu
$rodków komunikacji elektronicznej;

5) jest to niezb&dne z powodu naruszenia bezpiecze'stwa $rodków komunikacji elektronicznej;

6) jest to niezb&dne z uwagi na potrzeb& ochrony informacji szczególnie wra"liwych, której nie mo"na zagwarantowa# w sposób
dostateczny przy u"yciu $rodków komunikacji elektronicznej lub innych narz&dzi, lub urz!dze', które s! ogólnie dost&pne dla
wykonawców lub które mog%yby by# udost&pnione przez zamawiaj!cego;
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§
ART. 65 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e odst!pi# od wymagania u"ycia $rodków komunikacji elektronicznej, je"eli:

7) zamówienie jest udzielane lub konkurs jest organizowany przez placówk% zagraniczn! Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s&u"bie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854) w pa'stwie trzecim, nieb%d!cym cz&onkiem Unii
Europejskiej, z którym Unia Europejska nie zawar&a umowy o wzajemnym uznawaniu us&ug zaufania, o której mowa w art. 14 ust. 1
rozporz!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i us&ug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn%trznym oraz uchylaj!cego dyrektyw% 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L
257 z 28.08.2014, str. 73), oraz warto$# tego zamówienia lub konkursu jest mniejsza ni" progi unijne.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE( PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 65



§
ART. 65 PZP

2. W przypadku odst!pienia przez zamawiaj!cego od wymagania u"ycia #rodków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wyst!pienie
jednej z okoliczno#ci, o której mowa w ust. 1, w szczególno#ci w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udzia$u w post%powaniu lub
konkursie, oferty, pracy konkursowej albo ich cz%#ci, podmiotowego #rodka dowodowego lub przedmiotowego #rodka dowodowego,
mo"na je przekaza&, zgodnie z wyborem zamawiaj!cego, za po#rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobi#cie lub za po#rednictwem pos$a'ca.

3. W przypadku odst!pienia przez zamawiaj!cego od wymagania u"ycia #rodków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wyst!pienie
jednej z okoliczno#ci, o której mowa w ust. 1, wnioski o dopuszczenie do udzia$u w post%powaniu lub konkursie, wnioski, o których
mowa w art. 371 ust. 3, oferty lub ich cz%#ci sk$ada si% zgodnie z wyborem zamawiaj!cego, pod rygorem niewa"no#ci, w formie pisemnej
lub w formie lub postaci, o której mowa w art. 63.

4. Zamawiaj!cy opisuje w protokole post%powania powody odst!pienia od wymogu u"ycia #rodków komunikacji elektronicznej.
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§
ART. 66 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e wymaga# u"ycia narz$dzi, urz!dze% lub formatów plików, które nie s! ogólnie dost$pne, je"eli:

1) od dnia opublikowania og&oszenia wszczynaj!cego post$powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub od dnia wys&ania
dokumentu wszczynaj!cego post$powanie o udzielenie zamówienia, oferuje wykonawcom lub uczestnikom konkursu nieograniczony,
pe&ny, bezpo'redni i bezp&atny dost$p, przy u"yciu 'rodków komunikacji elektronicznej, do alternatywnych narz$dzi, urz!dze% lub
formatów plików, umo"liwiaj!cych z&o"enie ofert lub prac konkursowych;

2) zapewnia, "e wykonawcy lub uczestnicy konkursu nieposiadaj!cy dost$pu do takich narz$dzi, urz!dze% lub formatów plików ani
niemaj!cy mo"liwo'ci jego uzyskania, o ile brak dost$pu nie wynika z przyczyn dotycz!cych wykonawcy, b$d! mogli - w terminie
umo"liwiaj!cym wzi$cie udzia&u w post$powaniu o udzielenie zamówienia - mie# do nich dost$p dzi$ki zastosowaniu tymczasowych
narz$dzi uwierzytelniania bezp&atnie udost$pnionych im pod wskazanym przez zamawiaj!cego adresem strony internetowej;

3) udost$pnia wykonawcom lub uczestnikom konkursu alternatywn! 'cie"k$ elektronicznego sk&adania ofert lub prac konkursowych.

2. Zamawiaj!cy podaje adres strony internetowej, na której s! dost$pne narz$dzia, urz!dzenia lub formaty plików, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, w og&oszeniu lub dokumencie wszczynaj!cym post$powanie.
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§
ART. 67/68 PZP

Zamawiaj!cy zamieszcza w og"oszeniu wszczynaj!cym post#powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie
zamówienia wszczynaj!cym post#powanie o udzielenie zamówienia informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy u%yciu
których b#dzie komunikowa" si# z wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporz!dzania, wysy"ania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udzia"u w post#powaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o
których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa si# przy u%yciu $rodków komunikacji elektronicznej, zapewniaj!cych
zachowanie integralno$ci, autentyczno$ci, nienaruszalno$ci danych i ich poufno$ci w ramach wymiany i przechowywania informacji, w
tym zapewniaj!cych mo%liwo$& zapoznania si# z ich tre$ci! wy"!cznie po up"ywie terminu na ich sk"adanie.
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DOKUMENTOWANIE POST!POWANIA.

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 71 PZP

1. Zamawiaj!cy dokumentuje przebieg post"powania o udzielenie zamówienia, sporz!dzaj!c w jego toku protokó# post"powania.

2. Protoko#u post"powania nie sporz!dza si" w przypadku, gdy zamówienia udziela si" na warunkach okre$lonych w umowie ramowej
zawartej z jednym wykonawc! lub z kilkoma wykonawcami, bez przeprowadzenia post"powania o udzielenie zamówienia.
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§
ART. 73 PZP

1. Oferty, opinie bieg!ych, o"wiadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania og!oszenia
Urz#dowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje sk!adane przez zamawiaj$cego i wykonawców oraz umowa w
sprawie zamówienia publicznego stanowi$ za!$czniki do protoko!u post#powania.

2. Je%eli przed wszcz#ciem post#powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono wst#pne konsultacje rynkowe, informacj# o
przeprowadzeniu tych konsultacji, o podmiotach, które w nich uczestniczy!y, zamawiaj$cy podaje w protokole post#powania.

3. W przypadku zwrotu wykonawcom z!o%onych przez nich planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów
komputerowych i innych podobnych materia!ów, informacja o zwrocie stanowi za!$cznik do protoko!u post#powania.
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§
ART. 74 PZP

1. Protokó! post"powania jest jawny i udost"pniany na wniosek.

2. Za!#czniki do protoko!u post"powania udost"pnia si" po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewa$nieniu
post"powania, z tym $e:

1) oferty wraz z za!#cznikami udost"pnia si" niezw!ocznie po otwarciu ofert, nie pó%niej jednak ni$ w terminie 3 dni od dnia otwarcia
ofert, z uwzgl"dnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,

2) wnioski o dopuszczenie do udzia!u w post"powaniu wraz z za!#cznikami udost"pnia si" od dnia poinformowania o wynikach oceny
tych wniosków

- przy czym nie udost"pnia si" informacji, które maj# charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

3. W przypadku gdy wniesienie $#dania dotycz#cego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz#dzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post"powania lub za!#cznikach do tego protoko!u, od dnia
zako&czenia post"powania o udzielenie zamówienia zamawiaj#cy nie udost"pnia tych danych, chyba $e zachodz# przes!anki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporz#dzenia 2016/679.

4. Udost"pnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj#tkiem danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 rozporz#dzenia 2016/679, zebranych w toku post"powania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawno'ci, o
których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje si" odpowiednio.
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§
ART. 75/76 PZP

W przypadku korzystania przez osob!, której dane osobowe s" przetwarzane przez zamawiaj"cego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15 ust. 1-3 rozporz"dzenia 2016/679, zamawiaj"cy mo#e #"da$ od osoby wyst!puj"cej z #"daniem wskazania dodatkowych
informacji, maj"cych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako%czonego post!powania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osob!, której dane osobowe s" przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe&nienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 rozporz"dzenia 2016/679, nie mo#e narusza$ integralno'ci protoko&u post!powania oraz jego za&"czników.
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§
ART. 77 PZP

1. Zamawiaj!cy zwraca wykonawcom, których oferty nie zosta"y wybrane, na ich wniosek, z"o#one przez nich plany, projekty, rysunki,
modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materia"y.

2. Zamawiaj!cy zwraca wykonawcy, którego oferta zosta"a wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, z"o#one przez niego
plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materia"y, o ile nie stanowi! one
za"!czników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiaj!cy mo#e zwróci$ z"o#one przez wykonawc% plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz
inne podobne materia"y, je#eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zosta" z"o#ony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego albo uniewa#nienia post%powania.
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§
ART. 78 PZP

1. Zamawiaj!cy przechowuje protokó" post#powania wraz z za"!cznikami przez okres 4 lat od dnia zako$czenia post#powania o
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantuj!cy jego nienaruszalno%&.

2. W przypadku prowadzenia post#powania o udzielenie zamówienia w oparciu o narz#dzia i urz!dzenia komunikacji elektronicznej
udost#pniane przez inny podmiot, zamawiaj!cy mo'e powierzy& mu przechowywanie protoko"u post#powania i za"!czników do tego
protoko"u w jego systemie teleinformatycznym, pod warunkiem przekazania zamawiaj!cemu elektronicznej kopii wszystkich
informacji i dokumentów zwi!zanych z takim post#powaniem.

3. Sposób przechowywania oraz przekazywania w przypadku, o którym mowa w ust. 2, umo'liwia odczytanie przechowywanych i
przekazywanych dokumentów.

4. Je'eli okres obowi!zywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiaj!cy przechowuje protokó"
post#powania wraz z za"!cznikami przez ca"y okres obowi!zywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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§
ART. 79 PZP

1. Wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne sk!adane lub wykorzystywane dla celów prowadzonego post"powania o
udzielenie zamówienia, a tak#e przeprowadzanych wst"pnych konsultacji rynkowych, stanowi$ce za!$czniki do protoko!u
post"powania, s$ przechowywane w oryginalnej postaci i formacie, w jakich zosta!y sporz$dzone lub przekazane.

2. Zamawiaj$cy dokumentuje wszystkie istotne czynno%ci oraz inne istotne zdarzenia w post"powaniu w zakresie komunikacji z
wykonawcami oraz innymi podmiotami, a tak#e w zwi$zku z udost"pnianiem protoko!u post"powania.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE& PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 76



§
ART. 81 PZP

1. Zamawiaj!cy przekazuje Prezesowi Urz"du informacj" o z#o$onych wnioskach o dopuszczenie do udzia#u w post"powaniu lub
ofertach, nie pó%niej ni$ w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wst"pnych lub ofert
ostatecznych albo uniewa$nienia post"powania.

2. Minister w#a&ciwy do spraw gospodarki okre&li, w drodze rozporz!dzenia, zakres danych zawartych w informacji, o której mowa w
ust. 1, jej wzór, sposób sporz!dzania oraz sposób i tryb jej przekazywania, w tym sposób liczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 ,
maj!c na wzgl"dzie obowi!zek Prezesa Urz"du dokonywania bie$!cej analizy funkcjonowania systemu zamówie', w tym w
szczególno&ci w zakresie informacji dotycz!cych rodzajów zamawiaj!cych, rodzajów i warto&ci zamówie', liczby wniosków o
dopuszczenie do udzia#u w post"powaniu lub ofert i trybów post"powania o udzielenie zamówienia.
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§
ART. 82 PZP

1. Zamawiaj!cy sporz!dza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem", w tym o zamówieniach
wy"!czonych na podstawie niniejszego dzia"u rozdzia"u 1 oddzia"u 2, zamówieniach klasycznych, których warto#$ jest mniejsza ni%
130 000 z"otych, a tak%e o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronno#ci i bezpiecze&stwa, których
warto#$ jest mniejsza ni% progi unijne.

2. Sprawozdanie zamawiaj!cy przekazuje Prezesowi Urz'du w terminie do dnia 1 marca ka%dego roku nast'puj!cego po roku, którego
dotyczy sprawozdanie.

3. Zamawiaj!cy mo%e skorygowa$ sprawozdanie, je%eli stwierdzi, %e zawarte w nim informacje s! nieaktualne lub niepoprawne.
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§
ART. 84 PZP

1. Zamawiaj!cy, przed wszcz"ciem post"powania o udzielenie zamówienia, mo#e przeprowadzi$ wst"pne konsultacje rynkowe w celu
przygotowania post"powania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotycz!cych zamówienia.

2. Zamawiaj!cy zamieszcza informacj" o zamiarze przeprowadzenia wst"pnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na
stronie internetowej zamawiaj!cego.

3. Prowadz!c konsultacje rynkowe, zamawiaj!cy mo#e w szczególno%ci korzysta$ z doradztwa ekspertów, w&adzy publicznej lub
wykonawców. Doradztwo to mo#e by$ wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu post"powania o udzielenie
zamówienia, pod warunkiem #e nie powoduje to zak&ócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i
przejrzysto%ci.

4. Zamawiaj!cy zamieszcza informacj" o przeprowadzeniu wst"pnych konsultacji rynkowych w og&oszeniu o zamówieniu.
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§
ART. 85 PZP

1. Je!eli wykonawca lub podmiot, który nale!y z wykonawc" do tej samej grupy kapita#owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradza# lub w inny sposób by# zaanga!owany w
przygotowanie post$powania o udzielenie tego zamówienia, zamawiaj"cy podejmuje odpowiednie %rodki w celu zagwarantowania, !e
udzia# tego wykonawcy w post$powaniu nie zak#óci konkurencji, w szczególno%ci przekazuje pozosta#ym wykonawcom istotne
informacje, które przekaza# lub uzyska# w zwi"zku z zaanga!owaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie post$powania,
oraz wyznacza odpowiedni termin na z#o!enie ofert. Zamawiaj"cy wskazuje w protokole post$powania %rodki maj"ce na celu
zapobie!enie zak#óceniu konkurencji.

2. Wykonawca zaanga!owany w przygotowanie post$powania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego post$powania
wy#"cznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaanga!owaniem zak#ócenie konkurencji nie mo!e by& wyeliminowane w inny sposób
ni! przez wykluczenie wykonawcy z udzia#u w tym post$powaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiaj"cy zapewnia temu
wykonawcy mo!liwo%& udowodnienia, !e jego zaanga!owanie w przygotowanie post$powania o udzielenie zamówienia nie zak#óci
konkurencji.
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USTALENIE NIEKTÓRYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Cz!"# pierwsza
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§
ART.91 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e udzieli# zamówienia w cz$%ciach, z których ka"da stanowi przedmiot odr$bnego post$powania o udzielenie
zamówienia, lub dopu%ci# mo"liwo%# sk&adania ofert cz$%ciowych w ramach jednego post$powania o udzielenie zamówienia,
okre%laj!c zakres i przedmiot cz$%ci oraz wskazuj!c, czy ofert$ mo"na sk&ada# w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich cz$%ci
zamówienia.

2. Zamawiaj!cy wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podzia&u zamówienia na cz$%ci.

3. Zamawiaj!cy mo"e ograniczy# liczb$ cz$%ci, któr! mo"na udzieli# jednemu wykonawcy, pod warunkiem "e maksymaln! liczb$
cz$%ci, jaka mo"e by# udzielona jednemu wykonawcy, wska"e w og&oszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybu negocjacji bez
og&oszenia - w zaproszeniu do negocjacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamawiaj!cy okre%la w dokumentach zamówienia obiektywne i niedyskryminuj!ce kryteria
lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których cz$%ciach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w
wyniku przeprowadzenia post$powania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca mia&by uzyska# wi$ksz! liczb$ cz$%ci zamówienia,
ni" wynosi maksymalna liczba, na które mo"e zosta# mu udzielone zamówienie.
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§
MOTYW 78 DYREKTYWY KLASYCZNEJ

Wielko!" i przedmiot poszczególnych cz#!ci zamówienia powinny by" dowolnie okre!lane przez instytucj# zamawiaj$c$, która
zgodnie z odno!nymi przepisami o obliczaniu szacunkowej warto!ci zamówienia, powinna tak%e mie" prawo do tego, by udzieli"
niektórych z tych cz#!ci zamówienia bez stosowania procedur niniejszej dyrektywy. Instytucja zamawiaj$ca powinna mie" obowi$zek
rozwa%enia celowo!ci podzia&u zamówie' na cz#!ci, jednocze!nie zachowuj$c swobod# autonomicznego podejmowania decyzji na
ka%dej podstawie, jak$ uzna za stosown$, nie podlegaj$c nadzorowi administracyjnemu ani s$dowemu.

W przypadku gdy instytucja zamawiaj$ca zdecyduje, %e podzia& zamówienia na cz#!ci nie by&by w&a!ciwy, stosowne indywidualne
sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawiera" wskazanie g&ównych przyczyn decyzji instytucji zamawiaj$cej. Przyczyny
te mog&yby by" na przyk&ad nast#puj$ce: instytucja zamawiaj$ca mog&aby stwierdzi", %e taki podzia& grozi&by ograniczeniem
konkurencji albo nadmiernymi trudno!ciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub te% potrzeba
skoordynowania dzia&a' ró%nych wykonawców realizuj$cych poszczególne cz#!ci zamówienia mog&aby powa%nie zagrozi"
w&a!ciwemu wykonaniu zamówienia.
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§
ART.94 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e zastrzec w og#oszeniu o zamówieniu, "e o udzielenie zamówienia mog! ubiega$ si% wy#!cznie wykonawcy maj!cy
status zak#adu pracy chronionej, spó#dzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których g#ównym celem lub g#ównym celem dzia#alno&ci
ich wyodr%bnionych organizacyjnie jednostek, które b%d! realizowa#y zamówienie, jest spo#eczna i zawodowa integracja osób
spo#ecznie marginalizowanych, w szczególno&ci:

1) osób niepe#nosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo#ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe#nosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818),

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, 1622 i 1818),

3) osób poszukuj!cych pracy, niepozostaj!cych w zatrudnieniu lub niewykonuj!cych innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast%pczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),

5) osób pozbawionych wolno&ci lub zwalnianych z zak#adów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), maj!cych trudno&ci w integracji ze &rodowiskiem,
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§
ART.94 PZP

6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690),

7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo!ecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818),

8) osób, które uzyska!y w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod"cy lub ochron# uzupe!niaj$c$, o których mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666),

9) osób do 30. roku %ycia oraz po uko&czeniu 50. roku %ycia, posiadaj$cych status osoby poszukuj$cej pracy, bez zatrudnienia,

10) osób b#d$cych cz!onkami mniejszo'ci znajduj$cej si# w niekorzystnej sytuacji, w szczególno'ci b#d$cych cz!onkami mniejszo'ci
narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo'ciach narodowych i etnicznych oraz o j#zyku
regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)

- pod warunkiem, %e procentowy wska"nik zatrudnienia osób nale%$cych do jednej lub wi#cej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest
nie mniejszy ni% 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która b#dzie realizowa!a zamówienie.
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§
ART.94 PZP

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj!cy mo"e "!da# dokumentów lub o$wiadcze% potwierdzaj!cych:

1) status wykonawcy jako zak&adu pracy chronionej lub spó&dzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzaj!cych prowadzenie przez
wykonawc' lub przez jego wyodr'bnion! organizacyjnie jednostk', która b'dzie realizowa&a zamówienie, dzia&alno$ci, której g&ównym
celem jest spo&eczna i zawodowa integracja osób spo&ecznie marginalizowanych;

2) procentowy wska(nik zatrudnienia osób nale"!cych do jednej lub wi'cej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez
zak&ady pracy chronionej, spó&dzielnie socjalne lub wykonawc' lub jego wyodr'bnion! organizacyjnie jednostk', która b'dzie
realizowa&a zamówienie.
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§
ART.95 PZP

1. Zamawiaj!cy okre"la w og#oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na us#ugi lub roboty budowlane wymagania
zwi!zane z realizacj! zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawc$ lub podwykonawc$ na podstawie stosunku pracy osób
wykonuj!cych wskazane przez zamawiaj!cego czynno"ci w zakresie realizacji zamówienia, je%eli wykonanie tych czynno"ci polega na
wykonywaniu pracy w sposób okre"lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i
1495).

2. W przypadku gdy zamawiaj!cy przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, okre"la w dokumentach zamówienia w
szczególno"ci:

1) rodzaj czynno"ci zwi!zanych z realizacj! zamówienia, których dotycz! wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawc$ lub podwykonawc$ osób wykonuj!cych czynno"ci w trakcie realizacji zamówienia;

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

3) uprawnienia zamawiaj!cego w zakresie kontroli spe#niania przez wykonawc$ wymaga& zwi!zanych z zatrudnianiem tych osób oraz
sankcji z tytu#u niespe#nienia tych wymaga&.
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§
ART.438 PZP

1. W przypadku umowy, której przedmiotem s! roboty budowlane lub us"ugi, przewiduj!cej wymagania okre#lone w art. 95 ust. 1, w jej
tre#ci zawiera si$ postanowienia dotycz!ce sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spe"niania przez wykonawc$ lub
podwykonawc$ wymaga% dotycz!cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac$ oraz postanowienia dotycz!ce sankcji z tytu"u
niespe"nienia wymaga% okre#lonych w art. 95 ust. 1.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawc$ lub podwykonawc$, na podstawie umowy o prac$, osób wykonuj!cych wskazane
przez zamawiaj!cego czynno#ci w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje mo&liwo#' &!dania przez zamawiaj!cego w
szczególno#ci:

1) o#wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o#wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac$,

3) po#wiadczonej za zgodno#' z orygina"em kopii umowy o prac$ zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawieraj!cych informacje, w tym dane osobowe, niezb$dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac$, w szczególno#ci
imi$ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat$ zawarcia umowy o prac$, rodzaj umowy o prac$ i zakres obowi!zków pracownika.
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§
ART.96 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e okre#li$ w og%oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia inne ni" okre#lone w art. 95 ust. 1 wymagania
zwi!zane z realizacj! zamówienia, które mog! obejmowa$ aspekty gospodarcze, #rodowiskowe, spo%eczne, zwi!zane
z innowacyjno#ci!, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji
zamówienia.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mog! dotyczy$ w szczególno#ci:

1) zastosowania okre#lonych #rodków zarz!dzania #rodowiskowego;

2) zatrudnienia:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) osób poszukuj!cych pracy, niepozostaj!cych w zatrudnieniu lub niewykonuj!cych innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast&pczej,

d) m%odocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
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§
ART.96 PZP

e) osób niepe!nosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe!nosprawnych,

f) innych osób ni" okre#lone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 217, 730 i 1818) lub we w!a#ciwych przepisach pa$stw cz!onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

g) osób do 30. roku "ycia oraz po uko$czeniu 50. roku "ycia, posiadaj%cych status osoby poszukuj%cej pracy, bez zatrudnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamawiaj%cy okre#la w dokumentach zamówienia liczb& i okres wymaganego
zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg.

4. W przypadku gdy zamawiaj%cy przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, w dokumentach zamówienia okre#la w
szczególno#ci sposób dokumentowania spe!niania przez wykonawc& tych wymaga$, uprawnienia zamawiaj%cego w zakresie kontroli
spe!niania przez wykonawc& tych wymaga$ oraz sankcje z tytu!u ich niespe!nienia.
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WADIUM. WYSOKO!", WNIESIENIE I ZWROT. 

Cz#$% pierwsza
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§
ART.97 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e "!da# od wykonawców wniesienia wadium. W PROGU KRAJOWYM 1.5% - 281.4 PZP

2. Zamawiaj!cy okre$la kwot% wadium w wysoko$ci nie wi%kszej ni" 3% warto$ci zamówienia.

3. Je"eli zamawiaj!cy dopuszcza sk&adanie ofert cz%$ciowych lub udziela zamówienia w cz%$ciach, okre$la kwot% wadium dla ka"dej
z cz%$ci. Przepis ust. 2 stosuje si% odpowiednio.

4. Je"eli zamawiaj!cy przewiduje udzielenie zamówie', o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415
ust. 2 pkt 5 i 6, okre$la kwot% wadium dla warto$ci zamówienia podstawowego.

5. Wadium wnosi si% przed up&ywem terminu sk&adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up&ywu terminu zwi!zania ofert!,
z wyj!tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

6. Przed&u"enie terminu zwi!zania ofert! jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed&u"eniem okresu wa"no$ci wadium albo, je"eli
nie jest to mo"liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed&u"ony okres zwi!zania ofert!.
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7. Wadium mo!e by" wnoszone wed#ug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast$puj%cych formach:

1) pieni%dzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) por$czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi$biorczo&ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

8. Wadium wnoszone w pieni%dzu wp#aca si$ przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj%cego.

9. Wadium wniesione w pieni%dzu zamawiaj%cy przechowuje na rachunku bankowym.

10. Je!eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por$czenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiaj%cemu orygina# gwarancji lub por$czenia, w postaci elektronicznej.
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ZWROT WADIUM – NA MOCY USTAWY I NA WNIOSEK

1. Zamawiaj!cy zwraca wadium niezw"ocznie, nie pó#niej jednak ni$ w terminie
7 dni od dnia wyst!pienia jednej z okoliczno%ci:

1) up"ywu terminu zwi!zania ofert!;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) uniewa$nienia post&powania o udzielenie zamówienia, z wyj!tkiem sytuacji
gdy nie zosta"o rozstrzygni&te odwo"anie na czynno%' uniewa$nienia albo nie
up"yn!" termin do jego wniesienia.

2. Zamawiaj!cy, niezw"ocznie, nie pó#niej jednak ni$ w terminie 7 dni od dnia
z"o$enia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

1) który wycofa" ofert& przed up"ywem terminu sk"adania ofert;

2) którego oferta zosta"a odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj!tkiem wykonawcy, którego oferta
zosta"a wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewa$nieniu post&powania, w przypadku gdy nie zosta"o rozstrzygni&te
odwo"anie na czynno%' uniewa$nienia albo nie up"yn!" termin do jego wniesienia.
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Art. 226 ust. 1 zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
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;



§
ART.98 PZP

3. Z!o"enie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwi#zanie stosunku prawnego z wykonawc# wraz z utrat#
przez niego prawa do korzystania ze $rodków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

4. Zamawiaj#cy zwraca wadium wniesione w pieni#dzu wraz z odsetkami wynikaj#cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by!o
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni%dzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawc%.

5. Zamawiaj#cy zwraca wadium wniesione w innej formie ni" w pieni#dzu poprzez z!o"enie gwarantowi lub por%czycielowi
o$wiadczenia o zwolnieniu wadium.
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6. Zamawiaj!cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por"czenia, o
których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wyst"puje odpowiednio do gwaranta lub por"czyciela z #!daniem zap$aty wadium, je#eli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn le#!cych po jego stronie, nie
z$o#y$ podmiotowych %rodków dowodowych lub przedmiotowych %rodków dowodowych potwierdzaj!cych okoliczno%ci, o których
mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o%wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub o%wiadcze& lub nie wyrazi$
zgody na poprawienie omy$ki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowa$o brak mo#liwo%ci wybrania oferty z$o#onej przez
wykonawc" jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta zosta$a wybrana:

a) odmówi$ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre%lonych w ofercie,

b) nie wniós$ wymaganego zabezpieczenia nale#ytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta$o si" niemo#liwe z przyczyn le#!cych po stronie wykonawcy, którego oferta
zosta$a wybrana.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Cz!"# pierwsza
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§
ART.99 PZP

1. Przedmiot zamówienia opisuje si! w sposób jednoznaczny i wyczerpuj"cy, za pomoc" dostatecznie dok#adnych i zrozumia#ych
okre$le%, uwzgl!dniaj"c wymagania i okoliczno$ci mog"ce mie& wp#yw na sporz"dzenie oferty.

2. Zamawiaj"cy okre$la w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, us#ug lub robót budowlanych. Cechy te mog"
odnosi& si! w szczególno$ci do okre$lonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, us#ug lub robót budowlanych,
lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu 'ycia, nawet je'eli te czynniki nie s" ich istotnym elementem, pod warunkiem 'e s"
one zwi"zane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego warto$ci i celów.

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si! nazwy i kody okre$lone we Wspólnym S#owniku Zamówie%.

4. Przedmiotu zamówienia nie mo'na opisywa& w sposób, który móg#by utrudnia& uczciw" konkurencj!, w szczególno$ci przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, (ród#a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us#ugi
dostarczane przez konkretnego wykonawc!, je'eli mog#oby to doprowadzi& do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów.
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5. Przedmiot zamówienia mo!na opisa" przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, #ród$a lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub us$ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc%, je!eli zamawiaj&cy nie mo!e opisa"
przedmiotu zamówienia w wystarczaj&co precyzyjny i zrozumia$y sposób, a wskazaniu takiemu towarzysz& wyrazy "lub równowa!ny".

6. Je!eli przedmiot zamówienia zosta$ opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiaj&cy wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równowa!no'ci.

7. Zamawiaj&cy mo!e okre'li" w opisie przedmiotu zamówienia konieczno'" przeniesienia praw w$asno'ci intelektualnej lub udzielenia
licencji.
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ART. 101 PZP

1. Przedmiot zamówienia opisuje si!, z uwzgl!dnieniem odr!bnych przepisów, w jeden z nast!puj"cych sposobów przez:

1) okre#lenie wymaga$ dotycz"cych wydajno#ci lub funkcjonalno#ci, w tym wymaga$ #rodowiskowych, pod warunkiem %e podane
parametry s" dostatecznie precyzyjne, aby umo%liwi& wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiaj"cemu udzielenie
zamówienia;

2) odniesienie si! do wymaganych cech materia'u, produktu lub us'ugi, o których mowa w art. 102, oraz, w kolejno#ci preferencji do:

a) Polskich Norm przenosz"cych normy europejskie,

b) norm innych pa$stw cz'onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz"cych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dzia'ania wyrobu budowlanego wzgl!dem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporz"dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj"cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylaj"cego dyrektyw! Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pó(n. zm.),
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d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych
okre!lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pa#dziernika 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniaj"cego dyrektywy Rady 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 uchylaj"cego decyzj$ Rady 87/95/EWG i decyzj$ Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012,
str. 12, z pó#n. zm.),

e) norm mi$dzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowi"zkowe, przyj$tych przez instytucj$ normalizacyjn",
wyspecjalizowan" w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i sta%ego stosowania,

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymaga& dotycz"cych wydajno!ci lub funkcjonalno!ci, o których mowa w pkt 1, w zakresie
wybranych cech;

4) odniesienie do kategorii wymaga& dotycz"cych wydajno!ci lub funkcjonalno!ci, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2,
stanowi"cych !rodek domniemania zgodno!ci z tego rodzaju wymaganiami dotycz"cymi wydajno!ci lub funkcjonalno!ci.
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2. Przez norm! nale"y rozumie# specyfikacj! techniczn$ przyj!t$ przez krajow$, europejsk$ lub mi!dzynarodow$ instytucj!
normalizacyjn$ w celu powtarzalnego i sta%ego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowi$zkowe, w tym Polsk$ Norm!, norm!
europejsk$ lub norm! mi!dzynarodow$.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenosz$cych normy europejskie, norm innych pa&stw cz%onkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenosz$cych 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 uwzgl!dnia si! w kolejno'ci:

1) Polskie Normy;

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.
266 i 730);

3) polskie specyfikacje techniczne dotycz$ce projektowania, wylicze& i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodno'ci oraz krajowe deklaracje w%a'ciwo'ci u"ytkowych wyrobu budowlanego.
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4. Opisuj!c 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, zamawiaj!cy jest obowi!zany wskaza", #e dopuszcza rozwi!zania
równowa#ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz! wyrazy "lub równowa#ne".

5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi si$ do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiaj!cy nie mo#e odrzuci" oferty tylko dlatego, #e oferowane
roboty budowlane, dostawy lub us%ugi nie s! zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami
referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia si$ odnosi, pod warunkiem #e wykonawca udowodni w ofercie, w
szczególno&ci za pomoc! przedmiotowych &rodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, #e proponowane rozwi!zania w
równowa#nym stopniu spe%niaj! wymagania okre&lone w opisie przedmiotu zamówienia.
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6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi si! do wymaga" dotycz#cych wydajno$ci lub funkcjonalno$ci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, zamawiaj#cy nie mo%e odrzuci& oferty zgodnej z Polsk# Norm# przenosz#c# norm! europejsk#, normami innych pa"stw
cz'onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz#cymi normy europejskie, z europejsk# ocen# techniczn#, ze wspóln#
specyfikacj# techniczn#, z norm# mi!dzynarodow# lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, je%eli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotycz# wymaga" dotycz#cych
wydajno$ci lub funkcjonalno$ci okre$lonych przez zamawiaj#cego, pod warunkiem %e wykonawca udowodni w ofercie, w
szczególno$ci za pomoc# przedmiotowych $rodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, %e obiekt budowlany, dostawa
lub us'uga, spe'niaj# wymagania dotycz#ce wydajno$ci lub funkcjonalno$ci okre$lone przez zamawiaj#cego.
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1. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiaj!cy okre"la w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
wymagane cechy materia#u, produktu lub us#ugi, odpowiadaj!ce przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiaj!cego, które mog!
dotyczy$ w szczególno"ci:

1) okre"lonych poziomów oddzia#ywania na "rodowisko i klimat;

2) wymaga% w zakresie dost&pno"ci dla osób niepe#nosprawnych;

3) okre"lonej wydajno"ci, bezpiecze%stwa lub wymiarów, w tym procedur dotycz!cych zapewnienia jako"ci;

4) okre"lonej terminologii, symboli, testów i metod testowania;

5) okre"lonego opakowania i oznakowania;

6) okre"lonej etykiety;

7) instrukcji u'ytkowania;

8) procesów i metod produkcji na ka'dym etapie cyklu 'ycia obiektów budowlanych;

9) dodatkowych bada% i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodno"ci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544);

10) okre"lonych zasad dotycz!cych projektowania i kosztorysowania;
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11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych;

12) metod i technik budowy;

13) wszelkich pozosta!ych warunków technicznych.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiaj"cy okre#la w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy lub us!ugi
wymagane cechy produktu lub us!ugi, które mog" dotyczy$ w szczególno#ci:

1) posiadania przez dostaw% lub us!ug% cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4-7 oraz 10;

2) okre#lonych poziomów jako#ci;

3) okre#lonej wydajno#ci, przeznaczenia produktu, bezpiecze&stwa lub wymiarów, w tym wymaga& odnosz"cych si% do produktu w
zakresie nazwy, pod jak" produkt jest sprzedawany;

4) procesów i metod produkcji na ka'dym etapie cyklu 'ycia dostawy lub us!ugi oraz procedury oceny zgodno#ci.
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1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje si! za pomoc" dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.

2. Je#eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zamawiaj"cy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc" programu funkcjonalno-u#ytkowego.

3. Program funkcjonalno-u#ytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje si! przeznaczenie uko$czonych robót
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia%owe i funkcjonalne.

4. Minister w%a&ciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre&li, w drodze
rozporz"dzenia, szczegó%owy zakres i form!:

1) dokumentacji projektowej,

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) programu funkcjonalno-u#ytkowego

- maj"c na wzgl!dzie rodzaj robót budowlanych, a tak#e nazwy i kody Wspólnego S%ownika Zamówie$.
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1. W przypadku zamówie! o szczególnych cechach "rodowiskowych, spo#ecznych lub innych, zamawiaj$cy, w celu potwierdzenia
zgodno"ci oferowanych robót budowlanych, dostaw lub us#ug z wymaganymi cechami, mo%e w opisie przedmiotu zamówienia, opisie
kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach zwi$zanych z realizacj$ zamówienia %$da& od wykonawcy okre"lonej etykiety, je%eli
spe#nione s$ #$cznie nast'puj$ce warunki:

1) wymagania etykiety dotycz$ wy#$cznie kryteriów, które s$ zwi$zane z przedmiotem zamówienia, i s$ odpowiednie dla okre"lenia
cech robót budowlanych, dostaw lub us#ug b'd$cych przedmiotem tego zamówienia;

2) wymagania etykiety s$ oparte na obiektywnie mo%liwych do sprawdzenia i niedyskryminuj$cych kryteriach;

3) wymagania etykiety s$ opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mog$ uczestniczy&
wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty nale%$ce do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy spo#eczni,
producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarz$dowe;

4) etykiety oraz wymagania etykiety s$ dost'pne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania etykiety s$ okre"lane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegaj$cy si' o etykiet' nie mo%e wywiera&
decyduj$cego wp#ywu.
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ART. 104 PZP

2. Przez etykiet!, o której mowa w ust. 1, nale"y rozumie# ka"dy dokument, w tym za$wiadczenie lub po$wiadczenie, który potwierdza,
"e obiekt budowlany, produkt, us%uga, proces lub procedura spe%niaj& wymagania konieczne do uzyskania etykiety.

3. W przypadku gdy zamawiaj&cy nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub us%ugi spe%nia%y wszystkie wymagania etykiety,
wskazuje maj&ce zastosowanie wymagania etykiety.

4. Je"eli wymagana jest okre$lona etykieta, zamawiaj&cy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzaj&ce, "e dane roboty budowlane,
dostawy lub us%ugi spe%niaj& równowa"ne wymagania okre$lonej przez zamawiaj&cego etykiety.

5. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezale"nych nie mo"e uzyska# okre$lonej przez zamawiaj&cego etykiety lub
równowa"nej etykiety, zamawiaj&cy, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki
dowodowe, w szczególno$ci dokumentacj! techniczn& producenta, o ile dany wykonawca udowodni, "e roboty budowlane, dostawy lub
us%ugi, które maj& zosta# przez niego wykonane, spe%niaj& wymagania okre$lonej etykiety lub okre$lone wymagania wskazane przez
zamawiaj&cego.

6. Je"eli dana etykieta, która spe%nia warunki okre$lone w ust. 1 pkt 2-5, okre$la równie" wymagania niezwi&zane z przedmiotem
zamówienia, zamawiaj&cy nie mo"e "&da# tej etykiety. W takim przypadku zamawiaj&cy mo"e opisa# przedmiot zamówienia przez
odes%anie do tych wymaga' etykiety lub, w razie potrzeby, do tych jej cz!$ci, które s& zwi&zane z przedmiotem zamówienia i s&
odpowiednie dla okre$lenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub us%ug.
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1. W celu potwierdzenia zgodno!ci oferowanych robót budowlanych, dostaw lub us"ug z wymaganiami, cechami lub kryteriami
okre!lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami zwi#zanymi z realizacj# zamówienia
zamawiaj#cy mo$e $#da% od wykonawców z"o$enia certyfikatu wydanego przez jednostk& oceniaj#c# zgodno!% lub sprawozdania
z bada' przeprowadzonych przez t& jednostk&.

2. Przez jednostk& oceniaj#c# zgodno!% rozumie si& jednostk& wykonuj#c# dzia"ania z zakresu oceny zgodno!ci, w tym kalibracj&,
testy, certyfikacj& i kontrol&, akredytowan# zgodnie z rozporz#dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiaj#cym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz#ce si& do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylaj#cym rozporz#dzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

3. Je$eli wymagane jest z"o$enie certyfikatów wydanych przez okre!lon# jednostk& oceniaj#c# zgodno!%, zamawiaj#cy akceptuje
równie$ certyfikaty wydane przez inne równowa$ne jednostki oceniaj#ce zgodno!%.

4. Zamawiaj#cy akceptuje odpowiednie przedmiotowe !rodki dowodowe, inne ni$ te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególno!ci
dokumentacj& techniczn# producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost&pu do certyfikatów lub sprawozda' z bada',
o których mowa w ust. 1 i 3, ani mo$liwo!ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost&pu nie mo$e by% przypisany
danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem $e dany wykonawca udowodni, $e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
us"ugi spe"niaj# wymagania, cechy lub kryteria okre!lone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania
zwi#zane z realizacj# zamówienia.
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ART. 106 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e "!da# innych ni" wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych $rodków dowodowych na potwierdzenie,
"e oferowane dostawy, us%ugi lub roboty budowlane spe%niaj! okre$lone przez zamawiaj!cego wymagania, cechy lub kryteria, je"eli s!
one niezb&dne do przeprowadzenia post&powania. Zamawiaj!cy wskazuje wymagane przedmiotowe $rodki dowodowe w og%oszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

2. Zamawiaj!cy "!da przedmiotowych $rodków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i zwi!zanych
z przedmiotem zamówienia.

3. '!danie przedmiotowych $rodków dowodowych nie mo"e ogranicza# uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Zamawiaj!cy akceptuje równowa"ne przedmiotowe $rodki dowodowe, je$li potwierdzaj!, "e oferowane dostawy, us%ugi lub roboty
budowlane spe%niaj! okre$lone przez zamawiaj!cego wymagania, cechy lub kryteria.
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ART. 107 PZP

1. Je!eli zamawiaj"cy !"da z#o!enia przedmiotowych $rodków dowodowych, wykonawca sk#ada je wraz z ofert".

2. Je!eli wykonawca nie z#o!y# przedmiotowych $rodków dowodowych lub z#o!one przedmiotowe $rodki dowodowe s" niekompletne,
zamawiaj"cy wzywa do ich z#o!enia lub uzupe#nienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidzia# to w og#oszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si%, je!eli przedmiotowy $rodek dowodowy s#u!y potwierdzeniu zgodno$ci z cechami lub kryteriami
okre$lonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo z#o!enia przedmiotowego $rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu
albo zachodz" przes#anki uniewa!nienia post%powania.

4. Zamawiaj"cy mo!e !"da& od wykonawców wyja$nie' dotycz"cych tre$ci przedmiotowych $rodków dowodowych.
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KWALIFIKACJA PODMIOTOWA – PRZES!ANKI WYKLUCZENIA. 

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 108 PZP

1. Z post!powania o udzielenie zamówienia wyklucza si! wykonawc!:

1) b!d"cego osob" fizyczn", którego prawomocnie skazano za przest!pstwo:

a) udzia#u w zorganizowanej grupie przest!pczej albo zwi"zku maj"cym na celu pope#nienie przest!pstwa lub przest!pstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu lud$mi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przest!pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest!pstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest!pnego pochodzenia pieni!dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub maj"ce na celu pope#nienie tego przest!pstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy ma#oletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj"cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
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ART. 108 PZP

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przest!pstwo oszustwa, o którym mowa
w art. 286 Kodeksu karnego, przest!pstwo przeciwko wiarygodno"ci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przest!pstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywaj#cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre"lony w przepisach prawa obcego;

2) je$eli urz!duj#cego cz%onka jego organu zarz#dzaj#cego lub nadzorczego, wspólnika spó%ki w spó%ce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spó%ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest!pstwo,
o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok s#du lub ostateczn# decyzj! administracyjn# o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op%at
lub sk%adek na ubezpieczenie spo%eczne lub zdrowotne, chyba $e wykonawca odpowiednio przed up%ywem terminu do sk%adania
wniosków o dopuszczenie do udzia%u w post!powaniu albo przed up%ywem terminu sk%adania ofert dokona% p%atno"ci nale$nych
podatków, op%at lub sk%adek na ubezpieczenie spo%eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar% wi#$#ce
porozumienie w sprawie sp%aty tych nale$no"ci;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE& PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 115



§
ART. 108 PZP

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si! o zamówienia publiczne;

5) je"eli zamawiaj#cy mo"e stwierdzi$, na podstawie wiarygodnych przes%anek, "e wykonawca zawar% z innymi wykonawcami
porozumienie maj#ce na celu zak%ócenie konkurencji, w szczególno&ci je"eli nale"#c do tej samej grupy kapita%owej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z%o"yli odr!bne oferty, oferty cz!&ciowe lub wnioski
o dopuszczenie do udzia%u w post!powaniu, chyba "e wyka"#, "e przygotowali te oferty lub wnioski niezale"nie od siebie;

6) je"eli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, dosz%o do zak%ócenia konkurencji wynikaj#cego z wcze&niejszego
zaanga"owania tego wykonawcy lub podmiotu, który nale"y z wykonawc# do tej samej grupy kapita%owej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba "e spowodowane tym zak%ócenie konkurencji mo"e by$ wyeliminowane
w inny sposób ni" przez wykluczenie wykonawcy z udzia%u w post!powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z post!powania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o warto&ci równej lub przekraczaj#cej wyra"on# w z%otych
równowarto&$ kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub us%ug - 10 000 000 euro, wyklucza si! wykonawc!,
który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przest!pnego pochodzenia pieni!dzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwi#zku z brakiem
mo"liwo&ci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia%aniu
praniu pieni!dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 116



§
ART. 109 PZP

1. Z post!powania o udzielenie zamówienia zamawiaj"cy mo#e wykluczy$ wykonawc!:

1) który naruszy% obowi"zki dotycz"ce p%atno&ci podatków, op%at lub sk%adek na ubezpieczenia spo%eczne lub zdrowotne, z wyj"tkiem
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba #e wykonawca odpowiednio przed up%ywem terminu do sk%adania wniosków o
dopuszczenie do udzia%u w post!powaniu albo przed up%ywem terminu sk%adania ofert dokona% p%atno&ci nale#nych podatków, op%at
lub sk%adek na ubezpieczenia spo%eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar% wi"#"ce porozumienie w sprawie
sp%aty tych nale#no&ci;
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2) który naruszy! obowi"zki w dziedzinie ochrony #rodowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) b$d"cego osob" fizyczn" skazanego prawomocnie za przest$pstwo przeciwko #rodowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu
karnego lub za przest$pstwo przeciwko prawom osób wykonuj"cych prac$ zarobkow", o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu
karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okre#lony w przepisach prawa obcego,

b) b$d"cego osob" fizyczn" prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
#rodowisku, je%eli za jego pope!nienie wymierzono kar$ aresztu, ograniczenia wolno#ci lub kar$ grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczn" decyzj$ administracyjn" o naruszeniu obowi"zków wynikaj"cych z prawa ochrony #rodowiska,
prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu spo!ecznym, je%eli wymierzono t" decyzj" kar$ pieni$%n";

3) je%eli urz$duj"cego cz!onka jego organu zarz"dzaj"cego lub nadzorczego, wspólnika spó!ki w spó!ce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spó!ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest$pstwo lub
ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
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4) w stosunku do którego otwarto likwidacj!, og"oszono upad"o#$, którego aktywami zarz%dza likwidator lub s%d, zawar" uk"ad
z wierzycielami, którego dzia"alno#$ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si! on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj%cej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz!cia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony powa&nie naruszy" obowi%zki zawodowe, co podwa&a jego uczciwo#$, w szczególno#ci gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego dzia"ania lub ra&%cego niedbalstwa nie wykona" lub nienale&ycie wykona" zamówienie, co zamawiaj%cy jest
w stanie wykaza$ za pomoc% stosownych dowodów;

6) je&eli wyst!puje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie mo&na skutecznie wyeliminowa$ w inny sposób ni& przez
wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn le&%cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona" lub nienale&ycie wykona" albo d"ugotrwale
nienale&ycie wykonywa" istotne zobowi%zanie wynikaj%ce z wcze#niejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzi"o do wypowiedzenia lub odst%pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast!pczego lub realizacji
uprawnie' z tytu"u r!kojmi za wady;
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8) który w wyniku zamierzonego dzia!ania lub ra"#cego niedbalstwa wprowadzi! zamawiaj#cego w b!#d przy przedstawianiu
informacji, "e nie podlega wykluczeniu, spe!nia warunki udzia!u w post$powaniu lub kryteria selekcji, co mog!o mie% istotny wp!yw na
decyzje podejmowane przez zamawiaj#cego w post$powaniu o udzielenie zamówienia, lub który zatai! te informacje lub nie jest w
stanie przedstawi% wymaganych podmiotowych &rodków dowodowych;

9) który bezprawnie wp!ywa! lub próbowa! wp!ywa% na czynno&ci zamawiaj#cego lub próbowa! pozyska% lub pozyska! informacje
poufne, mog#ce da% mu przewag$ w post$powaniu o udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomy&lno&ci lub niedbalstwa przedstawi! informacje wprowadzaj#ce w b!#d, co mog!o mie% istotny wp!yw na
decyzje podejmowane przez zamawiaj#cego w post$powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Je"eli zamawiaj#cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1, wskazuje podstawy wykluczenia w og!oszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiaj#cy mo"e nie wyklucza% wykonawcy, je"eli wykluczenie by!oby w
sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególno&ci gdy kwota zaleg!ych podatków lub sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne jest
niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczaj#ca do wykonania
zamówienia.
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1. Wykonawca mo!e zosta" wykluczony przez zamawiaj#cego na ka!dym etapie post$powania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno%ciach okre%lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, je!eli
udowodni zamawiaj#cemu, !e spe&ni& &#cznie nast$puj#ce przes&anki:

1) naprawi& lub zobowi#za& si$ do naprawienia szkody wyrz#dzonej przest$pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid&owym
post$powaniem, w tym poprzez zado%"uczynienie pieni$!ne;

2) wyczerpuj#co wyja%ni& fakty i okoliczno%ci zwi#zane z przest$pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid&owym post$powaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspó&pracuj#c odpowiednio z w&a%ciwymi organami, w tym organami %cigania, lub
zamawiaj#cym;
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3) podj!" konkretne #rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest$pstwom, wykroczeniom
lub nieprawid"owemu post$powaniu, w szczególno#ci:

a) zerwa" wszelkie powi!zania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid"owe post$powanie wykonawcy,

b) zreorganizowa" personel,

c) wdro%y" system sprawozdawczo#ci i kontroli,

d) utworzy" struktury audytu wewn$trznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewn$trznych regulacji lub standardów,

e) wprowadzi" wewn$trzne regulacje dotycz!ce odpowiedzialno#ci i odszkodowa& za nieprzestrzeganie przepisów, wewn$trznych
regulacji lub standardów.

3. Zamawiaj!cy ocenia, czy podj$te przez wykonawc$ czynno#ci, o których mowa w ust. 2, s! wystarczaj!ce do wykazania jego
rzetelno#ci, uwzgl$dniaj!c wag$ i szczególne okoliczno#ci czynu wykonawcy. Je%eli podj$te przez wykonawc$ czynno#ci, o których
mowa w ust. 2, nie s! wystarczaj!ce do wykazania jego rzetelno#ci, zamawiaj!cy wyklucza wykonawc$.
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Wykluczenie wykonawcy nast!puje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia si! wyroku
potwierdzaj"cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba #e w tym wyroku zosta$ okre%lony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, zosta$a skazana za przest!pstwo wymienione w art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia si! odpowiednio wyroku potwierdzaj"cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia b!d"cego podstaw" wykluczenia, chyba #e w wyroku lub decyzji zosta$
okre%lony inny okres wykluczenia;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE& PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 123



§
ART. 111 PZP

Wykluczenie wykonawcy nast!puje:

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zosta" prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si! o
zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia b!d#cego
podstaw# wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia b!d#cego podstaw# wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia b!d#cego podstaw# wykluczenia;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w post!powaniu o udzielenie zamówienia, w którym
zaistnia"o zdarzenie b!d#ce podstaw# wykluczenia.
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KWALIFIKACJA PODMIOTOWA – WARUNKI UDZIA!U. 

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 112 PZP

1. Zamawiaj!cy okre"la warunki udzia#u w post$powaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umo%liwiaj!cy
ocen$ zdolno"ci wykonawcy do nale%ytego wykonania zamówienia, w szczególno"ci wyra%aj!c je jako minimalne poziomy zdolno"ci.

2. Warunki udzia#u w post$powaniu mog! dotyczy&:

1) zdolno"ci do wyst$powania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnie' do prowadzenia okre"lonej dzia#alno"ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr$bnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolno"ci technicznej lub zawodowej.
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§
ART. 113/114 PZP

W odniesieniu do warunku dotycz!cego zdolno"ci do wyst#powania w obrocie gospodarczym zamawiaj!cy mo$e wymaga%, aby
wykonawcy prowadz!cy dzia&alno"% gospodarcz! lub zawodow! byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym maj! siedzib# lub miejsce zamieszkania.

W odniesieniu do uprawnie' do prowadzenia okre"lonej dzia&alno"ci gospodarczej lub zawodowej zamawiaj!cy mo$e w post#powaniu
o udzielenie zamówienia wymaga% udowodnienia posiadania:

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru dzia&alno"ci regulowanej lub

2) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru dzia&alno"ci regulowanej, je$eli ich posiadanie jest niezb#dne
do "wiadczenia okre"lonych us&ug w kraju, w którym wykonawca ma siedzib# lub miejsce zamieszkania, lub

3) statusu cz&onka danej organizacji, je$eli cz&onkostwo w tej organizacji jest niezb#dne do "wiadczenia okre"lonych us&ug w kraju,
w którym wykonawca ma siedzib# lub miejsce zamieszkania.
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§
ART. 115 PZP

1. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiaj!cy mo"e okre#li$ warunki, które zapewni! posiadanie przez
wykonawców zdolno#ci ekonomicznej lub finansowej niezb%dnej do realizacji zamówienia. W tym celu zamawiaj!cy mo"e wymaga$ w
szczególno#ci:

1) aby wykonawcy posiadali okre#lone minimalne roczne przychody, w tym okre#lone minimalne roczne przychody w zakresie
dzia&alno#ci obj%tej zamówieniem;

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozda' finansowych wykazuj!cych w szczególno#ci stosunek
aktywów do zobowi!za';

3) posiadania przez wykonawc% odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialno#ci cywilnej;

4) posiadania przez wykonawc% okre#lonej zdolno#ci kredytowej lub #rodków finansowych.

2. Zamawiaj!cy nie mo"e wymaga$, aby minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekracza&y dwukrotno#$
warto#ci zamówienia, z wyj!tkiem nale"ycie uzasadnionych przypadków odnosz!cych si% do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego
realizacji. Zamawiaj!cy wskazuje w dokumentach zamówienia powody zastosowania takiego wymagania.
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§
ART. 115 PZP

3. Stosunek aktywów do zobowi!za", o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo#e by$ uwzgl%dniony, je#eli zamawiaj!cy okre&li w
dokumentach zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria takiego uwzgl%dnienia.

4. Je#eli zamówienie jest podzielone na cz%&ci, przepisy ust. 1-3 stosuje si% do ka#dej z tych cz%&ci. Zamawiaj!cy mo#e okre&li$
minimalny roczny przychód tak#e w odniesieniu do wi%cej ni# jednej cz%&ci zamówienia na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta
zosta'a wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka cz%&ci zamówienia do realizacji w tym samym czasie.

5. W przypadku dynamicznego systemu zakupów warunek posiadania minimalnego rocznego przychodu obliczany jest na podstawie
przewidywanej maksymalnej wielko&ci zamówie", które maj! by$ obj%te tym systemem.
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§
ART. 116 PZP

1. W odniesieniu do zdolno!ci technicznej lub zawodowej zamawiaj"cy mo#e okre!li$ warunki dotycz"ce niezb%dnego wykszta&cenia,
kwalifikacji zawodowych, do!wiadczenia, potencja&u technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawc% do realizacji
zamówienia, umo#liwiaj"ce realizacj% zamówienia na odpowiednim poziomie jako!ci. W szczególno!ci zamawiaj"cy mo#e wymaga$,
aby wykonawcy spe&niali wymagania odpowiednich norm zarz"dzania jako!ci", w tym w zakresie dost%pno!ci dla osób
niepe&nosprawnych, oraz systemów lub norm zarz"dzania !rodowiskowego, wskazanych przez zamawiaj"cego w og&oszeniu
o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

2. Oceniaj"c zdolno!$ techniczn" lub zawodow", zamawiaj"cy mo#e, na ka#dym etapie post%powania, uzna$, #e wykonawca
nie posiada wymaganych zdolno!ci, je#eli posiadanie przez wykonawc% sprzecznych interesów, w szczególno!ci zaanga#owanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi%wzi%cia gospodarcze wykonawcy mo#e mie$ negatywny wp&yw na
realizacj% zamówienia.
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§
ART. 117 PZP

1. Zamawiaj!cy mo"e okre#li$ szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spe%niania przez wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si&
o udzielenie zamówienia warunków udzia%u w post&powaniu, je"eli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

2. Warunek dotycz!cy uprawnie' do prowadzenia okre#lonej dzia%alno#ci gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2
pkt 2, jest spe%niony, je"eli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj!cych si& o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia okre#lonej dzia%alno#ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us%ugi, do których
realizacji te uprawnienia s! wymagane.

3. W odniesieniu do warunków dotycz!cych wykszta%cenia, kwalifikacji zawodowych lub do#wiadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegaj!cy si& o udzielenie zamówienia mog! polega$ na zdolno#ciach tych z wykonawców, którzy wykonaj! roboty budowlane
lub us%ugi, do realizacji których te zdolno#ci s! wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegaj!cy si& o udzielenie zamówienia do%!czaj! odpowiednio
do wniosku o dopuszczenie do udzia%u w post&powaniu albo do oferty o#wiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub us%ugi wykonaj! poszczególni wykonawcy.
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§
ART. 118 PZP

1. Wykonawca mo!e w celu potwierdzenia spe"niania warunków udzia"u w post#powaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz#$ci, polega% na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost#pniaj&cych zasoby, niezale!nie od charakteru prawnego "&cz&cych go z
nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotycz&cych wykszta"cenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia wykonawcy mog& polega% na
zdolno$ciach podmiotów udost#pniaj&cych zasoby, je$li podmioty te wykonaj& roboty budowlane lub us"ugi, do realizacji których te
zdolno$ci s& wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotów udost#pniaj&cych zasoby, sk"ada, wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udzia"u w post#powaniu albo odpowiednio wraz z ofert&, zobowi&zanie podmiotu udost#pniaj&cego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezb#dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzaj&cy, !e wykonawca realizuj&c zamówienie, b#dzie dysponowa" niezb#dnymi zasobami tych podmiotów.
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§
ART. 118 PZP

4. Zobowi!zanie podmiotu udost"pniaj!cego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, #e stosunek $!cz!cy wykonawc" z
podmiotami udost"pniaj!cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost"p do tych zasobów oraz okre%la w szczególno%ci:

1) zakres dost"pnych wykonawcy zasobów podmiotu udost"pniaj!cego zasoby;

2) sposób i okres udost"pnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udost"pniaj!cego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udost"pniaj!cy zasoby, na zdolno%ciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udzia$u w post"powaniu dotycz!cych wykszta$cenia, kwalifikacji zawodowych lub do%wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
us$ugi, których wskazane zdolno%ci dotycz!.
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§
ART. 119-121 PZP

ART. 119

Zamawiaj!cy ocenia, czy udost"pniane wykonawcy przez podmioty udost"pniaj!ce zasoby zdolno#ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj! na wykazanie przez wykonawc" spe$niania warunków udzia$u w post"powaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, je%eli to dotyczy, kryteriów selekcji, a tak%e bada, czy nie zachodz! wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zosta$y przewidziane wzgl"dem wykonawcy.

Art. 120. Podmiot, który zobowi!za$ si" do udost"pnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawc!, który polega na jego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, za szkod" poniesion! przez zamawiaj!cego powsta$! wskutek nieudost"pnienia tych zasobów, chyba %e
za nieudost"pnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Art. 121. Zamawiaj!cy mo%e zastrzec obowi!zek osobistego wykonania przez wykonawc" kluczowych zada& dotycz!cych:

1) zamówie& na roboty budowlane lub us$ugi lub

2) prac zwi!zanych z rozmieszczeniem i instalacj!, w ramach zamówienia na dostawy.
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§
ART. 122/123 PZP

Art. 122.

Je!eli zdolno"ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost#pniaj$cego zasoby nie potwierdzaj$
spe%niania przez wykonawc# warunków udzia%u w post#powaniu lub zachodz$ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiaj$cy !$da, aby wykonawca w terminie okre"lonym przez zamawiaj$cego zast$pi% ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykaza%, !e samodzielnie spe%nia warunki udzia%u w post#powaniu.

Art. 123. Wykonawca nie mo!e, po up%ywie terminu sk%adania wniosków o dopuszczenie do udzia%u w post#powaniu albo ofert,
powo%ywa& si# na zdolno"ci lub sytuacj# podmiotów udost#pniaj$cych zasoby, je!eli na etapie sk%adania wniosków o dopuszczenie do
udzia%u w post#powaniu albo ofert nie polega% on w danym zakresie na zdolno"ciach lub sytuacji podmiotów udost#pniaj$cych zasoby.
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PODMIOTOWE !RODKI DOWODOWE. 

Cz"#$ pierwsza
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PODMIOTOWE !RODKI DOWODOWE

Art. 124. W post"powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj#cy:

1) $#da podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia;

2) mo$e $#da& podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie spe'niania
warunków udzia'u w post"powaniu lub kryteriów selekcji.

Art. 273 1. W post"powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj#cy mo$e $#da&
podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spe'niania warunków udzia'u w post"powaniu lub kryteriów selekcji.

2. W trybie podstawowym o%wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
wykonawca do'#cza do oferty sk'adanej w odpowiedzi na og'oszenie o
zamówieniu.
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PODMIOTOWE !RODKI DOWODOWE

Art. 126 1. Zamawiaj"cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawc#, którego oferta zosta$a najwy%ej oceniona, do z$o%enia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym ni% 10 dni, aktualnych na dzie& z$o%enia
podmiotowych 'rodków dowodowych.

2. Je%eli jest to niezb#dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
post#powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj"cy mo%e na ka%dym etapie
post#powania, w tym na etapie sk$adania wniosków o dopuszczenie do udzia$u w
post#powaniu lub niezw$ocznie po ich z$o%eniu, wezwa( wykonawców do z$o%enia
wszystkich lub niektórych podmiotowych 'rodków dowodowych aktualnych na
dzie& ich z$o%enia.

3. Je%eli zachodz" uzasadnione podstawy do uznania, %e z$o%one uprzednio
podmiotowe 'rodki dowodowe nie s" ju% aktualne, zamawiaj"cy mo%e w ka%dym
czasie wezwa( wykonawc# lub wykonawców do z$o%enia wszystkich lub
niektórych podmiotowych 'rodków dowodowych aktualnych na dzie& ich
z$o%enia.

Art. 274 1. Zamawiaj"cy wzywa wykonawc#, którego oferta zosta$a najwy%ej
oceniona, do z$o%enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni% 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych 'rodków dowodowych, je%eli wymaga$ ich z$o%enia w
og$oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzie&
z$o%enia podmiotowych 'rodków dowodowych.

2. Je%eli jest to niezb#dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
post#powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj"cy mo%e na ka%dym etapie
post#powania, w tym na etapie sk$adania ofert podlegaj"cych negocjacjom lub
niezw$ocznie po ich z$o%eniu, wezwa( wykonawców do z$o%enia wszystkich lub
niektórych podmiotowych 'rodków dowodowych, je%eli wymaga$ ich z$o%enia w
og$oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzie& ich
z$o%enia.

3. Je%eli zachodz" uzasadnione podstawy do uznania, %e z$o%one uprzednio
podmiotowe 'rodki dowodowe nie s" ju% aktualne, zamawiaj"cy mo%e w ka%dym
czasie wezwa( wykonawc# lub wykonawców do z$o%enia wszystkich lub
niektórych podmiotowych 'rodków dowodowych, aktualnych na dzie& ich
z$o%enia.
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§
ART. 128 PZP

1. Je!eli wykonawca nie z"o!y" o#wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych #rodków dowodowych, innych
dokumentów lub o#wiadcze$ sk"adanych w post%powaniu lub s& one niekompletne lub zawieraj& b"%dy, zamawiaj&cy wzywa
wykonawc% odpowiednio do ich z"o!enia, poprawienia lub uzupe"nienia w wyznaczonym terminie, chyba !e:

1) wniosek o dopuszczenie do udzia"u w post%powaniu albo oferta wykonawcy podlegaj& odrzuceniu bez wzgl%du na ich z"o!enie,
uzupe"nienie lub poprawienie lub

2) zachodz& przes"anki uniewa!nienia post%powania.

2. Wykonawca sk"ada podmiotowe #rodki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzie$ ich z"o!enia.

3. Z"o!enie, uzupe"nienie lub poprawienie o#wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowych #rodków dowodowych nie
mo!e s"u!y' potwierdzeniu spe"niania kryteriów selekcji.

4. Zamawiaj&cy mo!e !&da' od wykonawców wyja#nie$ dotycz&cych tre#ci o#wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub
z"o!onych podmiotowych #rodków dowodowych lub innych dokumentów lub o#wiadcze$ sk"adanych w post%powaniu.

5. Je!eli z"o!one przez wykonawc% o#wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe #rodki dowodowe budz& w&tpliwo#ci
zamawiaj&cego, mo!e on zwróci' si% bezpo#rednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym
zakresie dla oceny spe"niania przez wykonawc% warunków udzia"u w post%powaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
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SK!ADANIE I OTWARCIE OFERT. 

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 218/219 PZP

Art. 218.

1. Wykonawca mo!e z"o!y# tylko jedn$ ofert%, z wyj$tkiem przypadków okre&lonych w ustawie.

2. Tre&# oferty musi by# zgodna z wymaganiami zamawiaj$cego okre&lonymi w dokumentach zamówienia.

Art. 219.

1. Oferta mo!e by# z"o!ona tylko do up"ywu terminu sk"adania ofert.

2. Do up"ywu terminu sk"adania ofert wykonawca mo!e wycofa# ofert%.
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§
ART. 307 PZP

1. Wykonawca jest zwi!zany ofert! do up"ywu terminu okre#lonego dat! w dokumentach zamówienia, jednak nie d"u$ej ni$ 30 dni od
dnia up"ywu terminu sk"adania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwi!zania ofert! jest dzie%, w którym up"ywa termin
sk"adania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nast!pi przed up"ywem terminu zwi!zania ofert! okre#lonego w dokumentach
zamówienia, zamawiaj!cy przed up"ywem terminu zwi!zania ofert! zwraca si& jednokrotnie do wykonawców o wyra$enie zgody na
przed"u$enie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie d"u$szy ni$ 30 dni.

3. Przed"u$enie terminu zwi!zania ofert!, o którym mowa w ust. 2, wymaga z"o$enia przez wykonawc& pisemnego o#wiadczenia o
wyra$eniu zgody na przed"u$enie terminu zwi!zania ofert!.

4. W przypadku gdy zamawiaj!cy $!da wniesienia wadium, przed"u$enie terminu zwi!zania ofert!, o którym mowa w ust. 2, nast&puje
wraz z przed"u$eniem okresu wa$no#ci wadium albo, je$eli nie jest to mo$liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed"u$ony okres
zwi!zania ofert!.
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§
ART. 221/222 PZP

Art. 221. Zamawiaj!cy zapewnia, aby z zawarto"ci! ofert nie mo#na by$o zapozna% si& przed up$ywem terminu ich otwarcia.

Art. 222. 1. Otwarcie ofert nast&puje niezw$ocznie po up$ywie terminu sk$adania ofert, nie pó'niej ni# nast&pnego dnia po dniu,
w którym up$yn!$ termin sk$adania ofert.

2. Je#eli otwarcie ofert nast&puje przy u#yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak
mo#liwo"ci otwarcia ofert w terminie okre"lonym przez zamawiaj!cego, otwarcie ofert nast&puje niezw$ocznie po usuni&ciu awarii.

3. Zamawiaj!cy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post&powania.

4. Zamawiaj!cy, najpó'niej przed otwarciem ofert, udost&pnia na stronie internetowej prowadzonego post&powania informacj&
o kwocie, jak! zamierza przeznaczy% na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiaj!cy, niezw$ocznie po otwarciu ofert, udost&pnia na stronie internetowej prowadzonego post&powania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia$alno"ci gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zosta$y otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W przypadku ofert, które podlegaj! negocjacjom, zamawiaj!cy udost&pnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezw$ocznie
po otwarciu ofert ostatecznych albo uniewa#nieniu post&powania.
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OCENA OFERT. 

Cz!"# pierwsza
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§
ART. 223 PZP

1. W toku badania i oceny ofert zamawiaj!cy mo"e "!da# od wykonawców wyja$nie% dotycz!cych tre$ci z&o"onych ofert oraz
przedmiotowych $rodków dowodowych lub innych sk&adanych dokumentów lub o$wiadcze%. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi'dzy
zamawiaj!cym a wykonawc! negocjacji dotycz!cych z&o"onej oferty oraz, z uwzgl'dnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tre$ci.

2. Zamawiaj!cy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omy&ki pisarskie,

2) oczywiste omy&ki rachunkowe, z uwzgl'dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omy&ki polegaj!ce na niezgodno$ci oferty z dokumentami zamówienia, niepowoduj!ce istotnych zmian w tre$ci oferty

- niezw&ocznie zawiadamiaj!c o tym wykonawc', którego oferta zosta&a poprawiona.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiaj!cy wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyra"enie zgody
na poprawienie w ofercie omy&ki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si'
za wyra"enie zgody na poprawienie omy&ki.
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§
ART. 224 PZP

1. Je!eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz"#ci sk$adowe, wydaj% si" ra!%co niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub budz% w%tpliwo#ci zamawiaj%cego co do mo!liwo#ci wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okre#lonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikaj%cymi z odr"bnych przepisów, zamawiaj%cy !%da od wykonawcy wyja#nie&, w tym z$o!enia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych cz"#ci sk$adowych.

2. W przypadku gdy cena ca$kowita oferty z$o!onej w terminie jest ni!sza o co najmniej 30% od:

1) warto#ci zamówienia powi"kszonej o nale!ny podatek od towarów i us$ug, ustalonej przed wszcz"ciem post"powania lub #redniej
arytmetycznej cen wszystkich z$o!onych ofert niepodlegaj%cych odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiaj%cy zwraca
si" o udzielenie wyja#nie&, o których mowa w ust. 1, chyba !e rozbie!no#' wynika z okoliczno#ci oczywistych, które nie wymagaj%
wyja#nienia;

2) warto#ci zamówienia powi"kszonej o nale!ny podatek od towarów i us$ug, zaktualizowanej z uwzgl"dnieniem okoliczno#ci, które
nast%pi$y po wszcz"ciu post"powania, w szczególno#ci istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiaj%cy mo!e zwróci' si" o udzielenie
wyja#nie&, o których mowa w ust. 1.
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§
ART. 224 PZP

3. Wyja!nienia, o których mowa w ust. 1, mog" dotyczy# w szczególno!ci:

1) zarz"dzania procesem produkcji, !wiadczonych us$ug lub metody budowy;

2) wybranych rozwi"za% technicznych, wyj"tkowo korzystnych warunków dostaw, us$ug albo zwi"zanych z realizacj" robót
budowlanych;

3) oryginalno!ci dostaw, us$ug lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawc&;

4) zgodno!ci z przepisami dotycz"cymi kosztów pracy, których warto!# przyj&ta do ustalenia ceny nie mo'e by# ni'sza
od minimalnego wynagrodzenia za prac& albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 pa(dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac& (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów
odr&bnych w$a!ciwych dla spraw, z którymi zwi"zane jest realizowane zamówienie;

5) zgodno!ci z prawem w rozumieniu przepisów o post&powaniu w sprawach dotycz"cych pomocy publicznej;

6) zgodno!ci z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia spo$ecznego, obowi"zuj"cymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie;
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§
ART. 224 PZP

7) zgodno!ci z przepisami z zakresu ochrony !rodowiska;

8) wype"niania obowi#zków zwi#zanych z powierzeniem wykonania cz$!ci zamówienia podwykonawcy.

4. W przypadku zamówie% na roboty budowlane lub us"ugi, zamawiaj#cy jest obowi#zany &#da' wyja!nie%, o których mowa w ust. 1,
co najmniej w zakresie okre!lonym w ust. 3 pkt 4 i 6.

5. Obowi#zek wykazania, &e oferta nie zawiera ra&#co niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

6. Odrzuceniu, jako oferta z ra&#co nisk# cen# lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzieli" wyja!nie% w wyznaczonym
terminie, lub je&eli z"o&one wyja!nienia wraz z dowodami nie uzasadniaj# podanej w ofercie ceny lub kosztu.

7. Je&eli warto!' zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiaj#cy zawiadamia Prezesa Urz$du oraz Komisj$ Europejsk#
o odrzuceniu ofert, które wed"ug zamawiaj#cego zawiera"y ra&#co nisk# cen$ lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a
wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiaj#cego, nie udowodni", &e pomoc ta jest zgodna z prawem
w rozumieniu przepisów o post$powaniu w sprawach dotycz#cych pomocy publicznej.
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§
ART. 226 PZP

1. Zamawiaj!cy odrzuca ofert", je#eli:

1) zosta$a z$o#ona po terminie sk$adania ofert;

2) zosta$a z$o#ona przez wykonawc":

a) podlegaj!cego wykluczeniu z post"powania lub

b) niespe$niaj!cego warunków udzia$u w post"powaniu, lub

c) który nie z$o#y$ w przewidzianym terminie o%wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego %rodka dowodowego,
potwierdzaj!cych brak podstaw wykluczenia lub spe$nianie warunków udzia$u w post"powaniu, przedmiotowego %rodka dowodowego,
lub innych dokumentów lub o%wiadcze&;

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;

4) jest niewa#na na podstawie odr"bnych przepisów;

5) jej tre%' jest niezgodna z warunkami zamówienia;
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§
ART. 226 PZP

1. Zamawiaj!cy odrzuca ofert", je#eli:

6) nie zosta$a sporz!dzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporz!dzania lub
przekazywania ofert przy u#yciu %rodków komunikacji elektronicznej okre%lonymi przez zamawiaj!cego;

7) zosta$a z$o#ona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

8) zawiera ra#!co nisk! cen" lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

9) zosta$a z$o#ona przez wykonawc" niezaproszonego do sk$adania ofert;

10) zawiera b$"dy w obliczeniu ceny lub kosztu;

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowa$ poprawienie omy$ki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

12) wykonawca nie wyrazi$ pisemnej zgody na przed$u#enie terminu zwi!zania ofert!;

13) wykonawca nie wyrazi$ pisemnej zgody na wybór jego oferty po up$ywie terminu zwi!zania ofert!;
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§
ART. 226 PZP

1. Zamawiaj!cy odrzuca ofert", je#eli:

14) wykonawca nie wniós$ wadium, lub wniós$ w sposób nieprawid$owy lub nie utrzymywa$ wadium nieprzerwanie do up$ywu terminu
zwi!zania ofert! lub z$o#y$ wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

15) oferta wariantowa nie zosta$a z$o#ona lub nie spe$nia minimalnych wymaga% okre&lonych przez zamawiaj!cego, w przypadku gdy
zamawiaj!cy wymaga$ jej z$o#enia;

16) jej przyj"cie narusza$oby bezpiecze%stwo publiczne lub istotny interes bezpiecze%stwa pa%stwa, a tego bezpiecze%stwa lub
interesu nie mo#na zagwarantowa' w inny sposób;

17) obejmuje ona urz!dzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpiecze%stwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzaj!cej ich negatywny wp$yw na
bezpiecze%stwo publiczne lub bezpiecze%stwo narodowe;

18) zosta$a z$o#ona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezb"dnych do realizacji zamówienia dost"pnych na
miejscu u zamawiaj!cego, w przypadku gdy zamawiaj!cy tego wymaga$ w dokumentach zamówienia.
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WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 

Cz!"# pierwsza
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§
ART. 239/240 PZP

Art. 239. 1. Zamawiaj!cy wybiera najkorzystniejsz! ofert" na podstawie kryteriów oceny ofert okre#lonych w dokumentach
zamówienia.

2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiaj!ca najkorzystniejszy stosunek jako#ci do ceny lub kosztu lub oferta z najni$sz!
cen! lub kosztem.

Art. 240. 1. Zamawiaj!cy opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumia%y.

2. Kryteria oceny ofert i ich opis nie mog! pozostawia& zamawiaj!cemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz umo$liwiaj! weryfikacj" i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji
przedstawianych w ofertach.
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§
ART. 241 PZP

1. Kryteria oceny ofert musz! by" zwi!zane z przedmiotem zamówienia.

2. Zwi!zek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotycz! robót budowlanych, dostaw
lub us#ug, b$d!cych przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu %ycia, w tym
do elementów sk#adaj!cych si$ na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet je%eli elementy te nie s! istotn!
cech! przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mog! dotyczy" w#a&ciwo&ci wykonawcy, w szczególno&ci jego wiarygodno&ci ekonomicznej, technicznej
lub finansowej.
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§
ART. 241 PZP

1. Najkorzystniejsza oferta mo!e zosta" wybrana na podstawie:

1) kryteriów jako#ciowych oraz ceny lub kosztu;

2) ceny lub kosztu.

2. Kryteriami jako#ciowymi mog$ by" w szczególno#ci kryteria odnosz$ce si% do:

1) jako#ci, w tym do parametrów technicznych, w&a#ciwo#ci estetycznych i funkcjonalnych takich jak dost%pno#" dla osób
niepe&nosprawnych lub uwzgl%dnianie potrzeb u!ytkowników;

2) aspektów spo&ecznych, w tym integracji zawodowej i spo&ecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1;

3) aspektów #rodowiskowych, w tym efektywno#ci energetycznej przedmiotu zamówienia;

4) aspektów innowacyjnych;

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i do#wiadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, je!eli mog$ one mie" znacz$cy
wp&yw na jako#" wykonania zamówienia;

6) serwisu posprzeda!nego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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§
ART. 246/247 PZP

Art. 246 1. Zamawiaj!cy publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich zwi!zki nie stosuj! kryterium ceny jako jedynego
kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczaj!cej 60%.

2. Zamawiaj!cy publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich zwi!zki mog! zastosowa" kryterium ceny jako jedyne kryterium
oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczaj!cej 60%, je#eli okre$l! w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jako$ciowe
odnosz!ce si% do co najmniej g&ównych elementów sk&adaj!cych si% na przedmiot zamówienia.

Art. 247. 1. W og&oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia zamawiaj!cy okre$la wag%, jak! przypisuje ka#demu z
kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, z wyj!tkiem sytuacji, gdy najkorzystniejsz! ofert% okre$la si%
wy&!cznie na podstawie ceny.

2. Wagi przypisane ka#demu z kryteriów mog! by" wyra#one za pomoc! przedzia&u z odpowiedni! rozpi%to$ci! maksymaln!.
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§
ART. 248 PZP

1. Je!eli nie mo!na wybra" najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, !e dwie lub wi#cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj$cy wybiera spo%ród tych ofert ofert#, która otrzyma&a najwy!sz$ ocen# w kryterium
o najwy!szej wadze.

2. Je!eli oferty otrzyma&y tak$ sam$ ocen# w kryterium o najwy!szej wadze, zamawiaj$cy wybiera ofert# z najni!sz$ cen$
lub najni!szym kosztem.

3. Je!eli nie mo!na dokona" wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiaj$cy wzywa wykonawców, którzy z&o!yli
te oferty, do z&o!enia w terminie okre%lonym przez zamawiaj$cego ofert dodatkowych zawieraj$cych now$ cen# lub koszt.
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§
ART. 248/249 PZP

Art. 248 1. Je!eli nie mo!na wybra" najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, !e dwie lub wi#cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj$cy wybiera spo%ród tych ofert ofert#, która otrzyma&a najwy!sz$ ocen# w
kryterium o najwy!szej wadze.

2. Je!eli oferty otrzyma&y tak$ sam$ ocen# w kryterium o najwy!szej wadze, zamawiaj$cy wybiera ofert# z najni!sz$ cen$
lub najni!szym kosztem.

3. Je!eli nie mo!na dokona" wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiaj$cy wzywa wykonawców, którzy z&o!yli
te oferty, do z&o!enia w terminie okre%lonym przez zamawiaj$cego ofert dodatkowych zawieraj$cych now$ cen# lub koszt.

Art. 249 Je!eli w post#powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie mo!na
dokona" wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl#du na to, !e zosta&y z&o!one oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiaj$cy
wzywa wykonawców, którzy z&o!yli te oferty, do z&o!enia w terminie okre%lonym przez zamawiaj$cego ofert dodatkowych
zawieraj$cych now$ cen# lub koszt.
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§
ART. 250 PZP

1. Je!eli w post"powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu
nabycia i innych kosztów cyklu !ycia, nie mo!na dokona# wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl"du na to, !e zosta$y z$o!one oferty
o takim samym koszcie, zamawiaj%cy wybiera ofert":

1) z ni!szym kosztem nabycia albo

2) z ni!szymi innymi kosztami cyklu !ycia

- pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwi%zania w dokumentach zamówienia.

2. Je!eli nie mo!na dokona# wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj%cy wzywa wykonawców, którzy z$o!yli te
oferty do z$o!enia ofert dodatkowych zawieraj%cych nowy koszt nabycia, w terminie okre&lonym przez zamawiaj%cego.
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§
ART. 250/251 PZP

Art. 250 1. Je!eli w post"powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma
kosztu nabycia i innych kosztów cyklu !ycia, nie mo!na dokona# wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl"du na to, !e zosta$y z$o!one
oferty o takim samym koszcie, zamawiaj%cy wybiera ofert":

1) z ni!szym kosztem nabycia albo

2) z ni!szymi innymi kosztami cyklu !ycia

- pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwi%zania w dokumentach zamówienia.

2. Je!eli nie mo!na dokona# wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj%cy wzywa wykonawców, którzy z$o!yli te
oferty do z$o!enia ofert dodatkowych zawieraj%cych nowy koszt nabycia, w terminie okre&lonym przez zamawiaj%cego.

Art. 251

Wykonawcy, sk$adaj%c oferty dodatkowe, nie mog% oferowa# cen lub kosztów wy!szych ni! zaoferowane w uprzednio z$o!onych przez
nich ofertach.
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§
ART. 252 PZP

1. Zamawiaj!cy wybiera najkorzystniejsz! ofert" w terminie zwi!zania ofert! okre#lonym w dokumentach zamówienia.

2. Je$eli termin zwi!zania ofert! up%yn!% przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiaj!cy wzywa wykonawc", którego oferta
otrzyma%a najwy$sz! ocen", do wyra$enia, w wyznaczonym przez zamawiaj!cego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiaj!cy zwraca si" o wyra$enie takiej zgody do kolejnego wykonawcy,
którego oferta zosta%a najwy$ej oceniona, chyba $e zachodz! przes%anki do uniewa$nienia post"powania.

Zamawiaj!cy odrzuca ofert", je$eli:

13) wykonawca nie wyrazi% pisemnej zgody na wybór jego oferty po up%ywie terminu zwi!zania ofert!;
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§
ART. 253 PZP

1. Niezw!ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj"cy informuje równocze#nie wykonawców, którzy z!o$yli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj"c nazw% albo imi% i nazwisko, siedzib% albo miejsce zamieszkania, je$eli jest miejscem
wykonywania dzia!alno#ci wykonawcy, którego ofert% wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, je$eli s" miejscami wykonywania dzia!alno#ci wykonawców, którzy z!o$yli oferty, a tak$e punktacj% przyznan" ofertom
w ka$dym kryterium oceny ofert i !"czn" punktacj%,

2) wykonawcach, których oferty zosta!y odrzucone

- podaj"c uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiaj"cy udost%pnia niezw!ocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego
post%powania.

3. Zamawiaj"cy mo$e nie ujawnia& informacji, o których mowa w ust. 1, je$eli ich ujawnienie by!oby sprzeczne z wa$nym interesem
publicznym.

Zamawiaj"cy przekazuje Prezesowi Urz%du informacj% o z!o$onych wnioskach o dopuszczenie do udzia!u w post%powaniu lub
ofertach, nie pó'niej ni$ w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wst%pnych lub ofert
ostatecznych albo uniewa$nienia post%powania.
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Cz#$% pierwsza

16303.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE! PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 



ZAKO!CZENIE POST"POWANIA

Post#powanie o udzielenie zamówienia ko$czy si#:
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Zawarciem umowy Unieważnieniem 



§
ART. 255

Zamawiaj!cy uniewa"nia post#powanie o udzielenie zamówienia, je"eli:

1) nie z$o"ono "adnego wniosku o dopuszczenie do udzia$u w post#powaniu albo "adnej oferty;

2) wszystkie z$o"one wnioski o dopuszczenie do udzia$u w post#powaniu albo oferty podlega$y odrzuceniu;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni"sz! cen! przewy"sza kwot#, któr! zamawiaj!cy zamierza
przeznaczy% na sfinansowanie zamówienia, chyba "e zamawiaj!cy mo"e zwi#kszy% t# kwot# do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zosta$y z$o"one oferty dodatkowe o takiej samej
cenie lub koszcie;

5) wyst!pi$a istotna zmiana okoliczno&ci powoduj!ca, "e prowadzenie post#powania lub wykonanie zamówienia nie le"y w
interesie publicznym, czego nie mo"na by$o wcze&niej przewidzie%;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 165



§
ART. 255

Zamawiaj!cy uniewa"nia post#powanie o udzielenie zamówienia, je"eli:

6) post#powanie obarczone jest niemo"liw! do usuni#cia wad! uniemo"liwiaj!c! zawarcie niepodlegaj!cej uniewa"nieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego;

7) wykonawca nie wniós$ wymaganego zabezpieczenia nale"ytego wykonania umowy lub uchyli$ si# od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z uwzgl#dnieniem art. 263;

8) w trybie zamówienia z wolnej r#ki negocjacje nie doprowadzi$y do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 263

Je"eli wykonawca, którego oferta zosta$a wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si# od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale"ytego wykonania umowy, zamawiaj!cy mo"e
dokona% ponownego badania i oceny ofert spo&ród ofert pozosta$ych w post#powaniu wykonawców oraz wybra%
najkorzystniejsz! ofert# albo uniewa"ni% post#powanie.
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§
ART. 256/257

Art. 256. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed up%ywem terminu do
sk%adania wniosków o dopuszczenie do udzia%u w post$powaniu albo przed up%ywem terminu sk%adania ofert, je"eli wyst!pi%y
okoliczno&ci powoduj!ce, "e dalsze prowadzenie post$powania jest nieuzasadnione.

Art. 257. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o udzielenie zamówienia, je"eli &rodki publiczne, które zamawiaj!cy
zamierza% przeznaczy# na sfinansowanie ca%o&ci lub cz$&ci zamówienia, nie zosta%y mu przyznane, a mo"liwo&# uniewa"nienia
post$powania na tej podstawie zosta%a przewidziana w:

1) og%oszeniu o zamówieniu - w post$powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego,
negocjacji z og%oszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w post$powaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez og%oszenia albo zamówienia z wolnej r$ki.
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§
ART. 258

1. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o udzielenie zamówienia, je"eli liczba wykonawców, którzy z%o"yli
niepodlegaj!ce odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udzia%u w post$powaniu jest mniejsza ni" minimalna liczba
wykonawców okre&lona w og%oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, których zamawiaj!cy zamierza% zaprosi# do
sk%adania ofert, ofert wst$pnych albo dialogu konkurencyjnego.

2. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o udzielenie zamówienia, je"eli liczba niepodlegaj!cych odrzuceniu ofert
wst$pnych lub ofert, które podlegaj! negocjacjom albo liczba rozwi!za' przedstawionych przez wykonawców podczas dialogu
konkurencyjnego jest mniejsza ni" minimalna liczba okre&lona w og%oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

3. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o udzielenie zamówienia, je"eli liczba ofert niepodlegaj!cych odrzuceniu,
które podlegaj! negocjacjom na ostatnim etapie jest mniejsza ni" 2.

4. Zamawiaj!cy mo"e uniewa"ni# post$powanie o zawarcie umowy ramowej, która mia%a by# zawarta z wi$cej ni" jednym
wykonawc!, je"eli wp%yn$%y mniej ni" dwie oferty lub mniej ni" dwa wnioski o dopuszczenie do udzia%u w post$powaniu,
niepodlegaj!ce odrzuceniu.
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§
ART. 260-262

Art. 260 1. O uniewa!nieniu post"powania o udzielenie zamówienia zamawiaj#cy zawiadamia równocze$nie wykonawców,
którzy z%o!yli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia%u w post"powaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podaj#c
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiaj#cy udost"pnia niezw%ocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego
post"powania.

Art. 261. W przypadku uniewa!nienia post"powania o udzielenie zamówienia z przyczyn le!#cych po stronie zamawiaj#cego,
wykonawcom, którzy z%o!yli oferty niepodlegaj#ce odrzuceniu, przys%uguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w tym post"powaniu, w szczególno$ci kosztów przygotowania oferty.

Art. 262. W przypadku uniewa!nienia post"powania o udzielenie zamówienia zamawiaj#cy niezw%ocznie zawiadamia
wykonawców, którzy ubiegali si" o udzielenie zamówienia w tym post"powaniu, o wszcz"ciu kolejnego post"powania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
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§
ART. 264

1. Zamawiaj!cy zawiera umow" w sprawie zamówienia publicznego, z uwzgl"dnieniem art. 577, w terminie nie krótszym
ni# 10 dni od dnia przes$ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je#eli zawiadomienie to zosta$o przes$ane
przy u#yciu %rodków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - je#eli zosta$o przes$ane w inny sposób.

2. Zamawiaj!cy mo#e zawrze& umow" w sprawie zamówienia publicznego przed up$ywem terminu, o którym mowa w ust. 1,
je#eli:

1) w post"powaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) przetargu nieograniczonego z$o#ono tylko jedn! ofert",

b) przetargu ograniczonego, negocjacji z og$oszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego z$o#ono
tylko jeden wniosek albo z$o#ono tylko jedn! ofert" i up$yn!$ termin do wniesienia odwo$ania na czynno%& odrzucenia wniosku
albo w nast"pstwie wniesienia odwo$ania Krajowa Izba Odwo$awcza og$osi$a wyrok lub postanowienie ko'cz!ce post"powanie
odwo$awcze;

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og$oszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.
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§
ART. 265

1. Zamawiaj!cy nie pó"niej ni# w terminie 30 dni od dnia zako$czenia post%powania o udzielenie zamówienia przekazuje do
publikacji Urz%dowi Publikacji Unii Europejskiej og&oszenie o udzieleniu zamówienia zawieraj!ce informacj% o wynikach tego
post%powania.

2. Zamawiaj!cy mo#e w og&oszeniu, o którym mowa w ust. 1, oznaczy' niektóre informacje jako nieprzeznaczone do publikacji,
je#eli ich ujawnienie w tre(ci opublikowanego og&oszenia mog&oby utrudni' egzekwowanie prawa lub w inny sposób by&oby
sprzeczne z interesem publicznym, mog&oby zaszkodzi' uzasadnionym interesom gospodarczym konkretnego wykonawcy lub
mog&oby negatywnie wp&yn!' na uczciw! konkurencj% pomi%dzy wykonawcami.
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§
ART. 266

Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiaj!cych publicznych post"powania o udzielenie zamówienia klasycznego o
warto#ci mniejszej ni$ progi unijne stosuje si" przepisy dzia%u II, z wyj!tkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90,
art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 & 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art.
264 & art. 265, chyba $e przepisy niniejszego dzia%u stanowi! inaczej.

83 – analiza potrzeb i wymaga'

88-90 – og%oszenia

124 – 127 – podmiotowe #rodki dowodowe

132-188 – tryby

220 – termin zwi!zania ofert!
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§
ART. 267

1. Og!oszenia, o których mowa w niniejszym dziale, s" zamieszczane w Biuletynie Zamówie# Publicznych, udost$pnianym na
stronach portalu internetowego Urz$du.

2. W Biuletynie Zamówie# Publicznych zamawiaj"cy zamieszcza nast$puj"ce rodzaje og!osze#:

1) og!oszenie o zamówieniu;

2) og!oszenie o zamiarze zawarcia umowy;

3) og!oszenie o wyniku post$powania;

4) og!oszenie o konkursie;

5) og!oszenie o wynikach konkursu;

6) og!oszenie o zmianie og!oszenia;

7) og!oszenie o zmianie umowy;

8) og!oszenie o wykonaniu umowy;

9) og!oszenie o spe!nianiu okoliczno%ci, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14.
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§
ART. 269

1. Zamawiaj!cy zamieszcza og"oszenie w Biuletynie Zamówie# Publicznych, przy u$yciu %rodków komunikacji elektronicznej,
za pomoc! formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urz&du.

2. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiaj!cego w Biuletynie Zamówie# Publicznych, prawa,
o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporz!dzenia 2016/679, s! wykonywane w drodze $!dania skierowanego do
zamawiaj!cego.

3. Prezes Urz&du zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy u$yciu którego udost&pniany jest
Biuletyn Zamówie# Publicznych, oraz okre%la okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie
Zamówie# Publicznych.
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§
ART. 270

1. Zamawiaj!cy mo"e dodatkowo udost#pni$ og%oszenie w inny sposób ni" okre&lony w art. 269 ust. 1, w szczególno&ci na
swojej stronie internetowej.

2. Zamawiaj!cy mo"e dodatkowo przekaza$ og%oszenie do publikacji w Dzienniku Urz#dowym Unii Europejskiej. Przepisy art.
87 ust. 1 i 2 stosuje si# odpowiednio.

3. Udost#pnienie lub przekazanie og%oszenia w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie mo"e nast!pi$ przed jego
zamieszczeniem w Biuletynie Zamówie' Publicznych.

4. Og%oszenie udost#pnione lub przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2:

1) nie mo"e zawiera$ innych informacji ni" informacje zawarte w og%oszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówie'
Publicznych;

2) wskazuje dat# zamieszczenia og%oszenia w Biuletynie Zamówie' Publicznych.
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§
ART. 271

1. Zamawiaj!cy mo"e zmieni# og$oszenie, zamieszczaj!c w Biuletynie Zamówie% Publicznych og$oszenie o zmianie og$oszenia.

2. W przypadku dokonywania zmiany tre&ci og$oszenia o zamówieniu, zamawiaj!cy przed$u"a termin sk$adania wniosków o
dopuszczenie do udzia$u w post'powaniu albo termin sk$adania ofert o czas niezb'dny do wprowadzenia zmian we wnioskach
albo ofertach, je"eli jest to konieczne.

3. Je"eli zmiana, o której mowa w ust. 2, jest istotna, w szczególno&ci dotyczy okre&lenia przedmiotu, wielko&ci lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udzia$u w post'powaniu lub sposobu oceny ich spe$niania, zamawiaj!cy
przed$u"a termin sk$adania wniosków o dopuszczenie do udzia$u w post'powaniu albo termin sk$adania ofert o czas
niezb'dny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach.

4. Zamawiaj!cy, niezw$ocznie po zamieszczeniu zmiany tre&ci og$oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie% Publicznych,
udost'pnia lub przekazuje og$oszenie o zmianie og$oszenia w sposób, o którym mowa w art. 270 ust. 1 lub 2, o ile opublikowa$
og$oszenie o zamówieniu w ten sposób.
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§
ART. 273

1. W post!powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj"cy mo#e #"da$ podmiotowych %rodków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spe&niania warunków udzia&u w post!powaniu lub kryteriów selekcji.

2. W trybie podstawowym o%wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca do&"cza do oferty sk&adanej w
odpowiedzi na og&oszenie o zamówieniu.

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE' PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 178



§
ART. 274

1. Zamawiaj!cy wzywa wykonawc", którego oferta zosta#a najwy$ej oceniona, do z#o$enia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym ni$ 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych %rodków dowodowych, je$eli wymaga# ich z#o$enia w og#oszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzie& z#o$enia podmiotowych %rodków dowodowych.

2. Je$eli jest to niezb"dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post"powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj!cy
mo$e na ka$dym etapie post"powania, w tym na etapie sk#adania ofert podlegaj!cych negocjacjom lub niezw#ocznie po ich
z#o$eniu, wezwa' wykonawców do z#o$enia wszystkich lub niektórych podmiotowych %rodków dowodowych, je$eli wymaga#
ich z#o$enia w og#oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzie& ich z#o$enia.

3. Je$eli zachodz! uzasadnione podstawy do uznania, $e z#o$one uprzednio podmiotowe %rodki dowodowe nie s! ju$ aktualne,
zamawiaj!cy mo$e w ka$dym czasie wezwa' wykonawc" lub wykonawców do z#o$enia wszystkich lub niektórych
podmiotowych %rodków dowodowych, aktualnych na dzie& ich z#o$enia.

4. Zamawiaj!cy nie wzywa do z#o$enia podmiotowych %rodków dowodowych, je$eli mo$e je uzyska' za pomoc! bezp#atnych
i ogólnodost"pnych baz danych, w szczególno%ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia#alno%ci podmiotów realizuj!cych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza# w o%wiadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umo$liwiaj!ce dost"p do tych %rodków.
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TRYB PODSTAWOWY. 

Cz!"# pierwsza

18003.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE$ PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 



§
Art. 275 

WARIANTY TRYBU PODSTAWOWEGO
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BEZ NEGOCJACJI Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z NEGOCJACJAMI



§
ART. 275

Zamawiaj!cy udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na og"oszenie o zamówieniu oferty mog!
sk"ada# wszyscy zainteresowani wykonawcy, a nast$pnie zamawiaj!cy:

1) wybiera najkorzystniejsz! ofert$ bez przeprowadzenia negocjacji albo

2) mo%e prowadzi# negocjacje w celu ulepszenia tre&ci ofert, które podlegaj! ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
o ile przewidzia" tak! mo%liwo&#, a po zako'czeniu negocjacji zamawiaj!cy zaprasza wykonawców do sk"adania ofert
dodatkowych, albo

3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia tre&ci ofert, a po zako'czeniu negocjacji zamawiaj!cy zaprasza wykonawców
do sk"adania ofert ostatecznych.
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§
ART. 276

1. Zamawiaj!cy wszczyna post"powanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie og#oszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówie$ Publicznych.

2. Zamawiaj!cy mo%e, po zamieszczeniu og#oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie$ Publicznych, bezpo&rednio
poinformowa' o wszcz"ciu post"powania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej
dzia#alno&ci &wiadcz! us#ugi, dostawy lub roboty budowlane b"d!ce przedmiotem zamówienia.
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§
ART. 277 - 279

ART. 277.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, zamawiaj!cy sporz!dza SWZ.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiaj!cy sporz!dza opis potrzeb i wymaga", a po przeprowadzeniu 
negocjacji sporz!dza SWZ.

Art. 278.

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, negocjacje tre#ci ofert:

1) nie mog! prowadzi$ do zmiany tre#ci SWZ;

2) dotycz! wy%!cznie tych elementów tre#ci ofert, które podlegaj! ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Art. 279.

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, negocjacje tre#ci ofert:

1) nie mog! prowadzi$ do zmiany minimalnych wymaga" dotycz!cych przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia 
okre#lonych w opisie potrzeb i wymaga";

2) mog! dotyczy$ warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywno#ci.
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§
ART. 280

1. Od dnia zamieszczenia og!oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie" Publicznych zamawiaj#cy zapewnia, na stronie
internetowej prowadzonego post$powania, bezp!atny, pe!ny, bezpo%redni i nieograniczony dost$p do:

1) SWZ - w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 & 2,

2) opisu potrzeb i wymaga" - w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3- nie krócej ni' do dnia udzielenia zamówienia.

2. Je'eli zamawiaj#cy nie mo'e udost$pni( cz$%ci SWZ albo cz$%ci opisu potrzeb i wymaga" na stronie internetowej
prowadzonego post$powania, z powodu jednej z sytuacji okre%lonej w art. 65 ust. 1, udost$pnia je w inny sposób, okre%lony w
og!oszeniu o zamówieniu.

3. Je'eli zamawiaj#cy nie mo'e udost$pni( cz$%ci SWZ albo cz$%ci opisu potrzeb i wymaga" na stronie internetowej
prowadzonego post$powania, z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych, okre%la w og!oszeniu
o zamówieniu sposób dost$pu do tych informacji oraz wymagania zwi#zane z ochron# ich poufnego charakteru.
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§
ART. 284

1. Wykonawca mo!e zwróci" si# do zamawiaj$cego z wnioskiem o wyja%nienie odpowiednio tre%ci SWZ albo opisu potrzeb i
wymaga&.

2. Zamawiaj$cy jest obowi$zany udzieli" wyja%nie& niezw'ocznie, jednak nie pó(niej ni! na 2 dni przed up'ywem terminu
sk'adania odpowiednio ofert albo ofert podlegaj$cych negocjacjom, pod warunkiem !e wniosek o wyja%nienie tre%ci
odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymaga& wp'yn$' do zamawiaj$cego nie pó(niej ni! na 4 dni przed up'ywem terminu
sk'adania odpowiednio ofert albo ofert podlegaj$cych negocjacjom.

3. Je!eli zamawiaj$cy nie udzieli wyja%nie& w terminie, o którym mowa w ust. 2, przed'u!a termin sk'adania odpowiednio ofert
albo ofert podlegaj$cych negocjacjom o czas niezb#dny do zapoznania si# wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyja%nieniami niezb#dnymi do nale!ytego przygotowania i z'o!enia odpowiednio ofert albo ofert podlegaj$cych negocjacjom.
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§
ART. 284

4. W przypadku gdy wniosek o wyja!nienie tre!ci SWZ albo opisu potrzeb i wymaga" nie wp#yn$# w terminie, o którym mowa
w ust. 2, zamawiaj$cy nie ma obowi$zku udzielania odpowiednio wyja!nie" SWZ albo opisu potrzeb i wymaga" oraz obowi$zku
przed#u%enia terminu sk#adania odpowiednio ofert albo ofert podlegaj$cych negocjacjom.

5. Przed#u%enie terminu sk#adania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wp#ywa na bieg terminu sk#adania wniosku o wyja!nienie
tre!ci odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymaga".

6. Tre!& zapyta" wraz z wyja!nieniami zamawiaj$cy udost'pnia, bez ujawniania (ród#a zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego post'powania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym
udost'pni# odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymaga".
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§
ART. 287

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, gdy zamawiaj!cy nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej
oferty spo"ród niepodlegaj!cych odrzuceniu ofert z#o$onych w odpowiedzi na og#oszenie o zamówieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, do ofert z#o$onych w odpowiedzi na og#oszenie o zamówieniu nie stosuje si%
przepisów art. 222 ust. 4, art. 224, art. 225 oraz art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18. Zamawiaj!cy odrzuca oferty, które nie spe#niaj!
minimalnych wymaga& dotycz!cych opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, okre"lonych przez
zamawiaj!cego.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiaj!cy informuje równocze"nie wszystkich wykonawców, którzy
w odpowiedzi na og#oszenie o zamówieniu z#o$yli oferty, o wykonawcach:

1) których oferty nie zosta#y odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w ka$dym kryterium oceny ofert i #!cznej punktacji,

2) których oferty zosta#y odrzucone,

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w ka$dym kryterium oceny ofert
i #!cznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1

- podaj!c uzasadnienie faktyczne i prawne.
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§
ART. 287

4. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiaj!cy informuje równocze"nie ka#dego 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 ka#dym kryterium oceny oferty i $!cznej punktacji

- podaj!c uzasadnienie faktyczne i prawne.
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§
ART. 288

1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 2 i 3, zamawiaj!cy mo"e ograniczy# liczb$ wykonawców, których zaprosi
do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczaj!ca, aby zapewni# konkurencj$ i nie jest mniejsza ni" 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiaj!cy wskazuje, w og%oszeniu o zamówieniu oraz odpowiednio w SWZ albo
w opisie potrzeb i wymaga&, kryteria oceny ofert, które zamierza stosowa# w celu ograniczenia liczby wykonawców
zapraszanych do negocjacji ofert, oraz podaje maksymaln! liczb$ wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.
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§
ART. 289

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiaj!cy mo"e zaprosi#, a przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3,
zaprasza jednocze$nie wykonawców do negocjacji ofert z%o"onych w odpowiedzi na og%oszenie o zamówieniu, je"eli nie
podlega%y one odrzuceniu, a je"eli zamawiaj!cy ustali% kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2, zaproszenie kieruje do tych
wykonawców, których oferty spe%niaj! w najwy"szym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiaj!cego.

2. Ofert& wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje si& za odrzucon!.

3. Je"eli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na og%oszenie o zamówieniu z%o"yli oferty niepodlegaj!ce odrzuceniu, jest
mniejsza ni" 3, zamawiaj!cy w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, kontynuuje post&powanie.

4. Je"eli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na og%oszenie o zamówieniu z%o"yli oferty niepodlegaj!ce odrzuceniu,
jest mniejsza ni" 3, zamawiaj!cy w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, mo"e kontynuowa# post&powanie, zapraszaj!c
do negocjacji ofert tych wykonawców, albo uniewa"nia post&powanie.

5. Zamawiaj!cy w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a w przypadku,
o którym mowa w art. 275 pkt 2, równie" kryteria oceny ofert, w ramach których b&d! prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia tre$ci ofert.
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§
ART. 290 - 291

290.

1. Podczas negocjacji ofert zamawiaj!cy zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców.

2. Zamawiaj!cy nie udziela informacji w sposób, który móg"by zapewni# niektórym wykonawcom przewag$ nad innymi
wykonawcami.

291

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, prowadzone negocjacje maj! charakter poufny. Zamawiaj!cy udost$pnia
oferty wraz z za"!cznikami z"o%one w odpowiedzi na og"oszenie o zamówieniu niezw"ocznie po otwarciu tych ofert, nie pó&niej
jednak ni% w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, tre'# ofert, które podlegaj! negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje maj!
charakter poufny. Zamawiaj!cy udost$pnia te oferty wraz z za"!cznikami od dnia otwarcia ofert ostatecznych.

3. (adna ze stron nie mo%e, bez zgody drugiej strony, ujawnia# informacji technicznych i handlowych zwi!zanych
z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiaj!cy prowadzi negocjacje tre'ci ofert z"o%onych w odpowiedzi na
og"oszenie o zamówieniu do czasu doprecyzowania lub uzupe"nienia wszystkich warunków zamówienia podlegaj!cych
negocjacjom.
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§
ART. 292 - 293

292.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, po zako!czeniu negocjacji, zamawiaj"cy sporz"dza SWZ, która stanowi
doprecyzowanie oraz uzupe#nienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymaga!, w zakresie, w jakim by#o to przedmiotem
negocjacji.

2. SWZ nie mo$e zawiera% postanowie!, które prowadz" do zmiany minimalnych wymaga! dotycz"cych przedmiotu
zamówienia lub realizacji zamówienia okre&lonych w opisie potrzeb i wymaga! oraz do zmiany istotnych elementów tre&ci
og#oszenia o zamówieniu.

293.

1.W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiaj"cy informuje równocze&nie wszystkich wykonawców, których oferty
z#o$one w odpowiedzi na og#oszenie o zamówieniu nie zosta#y odrzucone, o zako!czeniu negocjacji oraz zaprasza
ich do sk#adania ofert dodatkowych.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiaj"cy informuje równocze&nie wszystkich wykonawców, których oferty
z#o$one w odpowiedzi na og#oszenie o zamówieniu nie zosta#y odrzucone, i którzy brali udzia# w negocjacjach, o zako!czeniu
negocjacji oraz zaprasza ich do sk#adania ofert ostatecznych.
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§
ART. 294

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zaproszenie do sk!adania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:

1) nazw" oraz adres zamawiaj#cego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego
post"powania;

2) sposób i termin sk!adania ofert dodatkowych oraz j"zyk lub j"zyki, w jakich musz# one by$ sporz#dzone, oraz termin
otwarcia tych ofert.
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§
ART. 295

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zaproszenie do sk!adania ofert ostatecznych zawiera co najmniej:

1) nazw" oraz adres zamawiaj#cego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego
post"powania;

2) adres strony internetowej, na której jest dost"pna SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyja$nienia, a tak%e inne dokumenty
zamówienia bezpo$rednio zwi#zane z post"powaniem o udzielenie zamówienia;

3) informacj" o podmiotowych $rodkach dowodowych, które nale%y za!#czy& do oferty ostatecznej, je%eli zamawiaj#cy
przewiduje wymóg sk!adania wybranych lub wszystkich $rodków dowodowych na etapie sk!adania ofert ostatecznych;

4) wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert, je%eli nie zosta!y one okre$lone w opisie potrzeb i wymaga' na wcze$niejszym
etapie post"powania o udzielenie zamówienia;

5) sposób i termin sk!adania ofert ostatecznych oraz j"zyk lub j"zyki, w jakich musz# one by& sporz#dzone, oraz termin
otwarcia ofert ostatecznych.
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§
ART. 295

2. Je!eli cz"#$ SWZ nie zosta%a udost"pniona przez zamawiaj&cego na stronie internetowej prowadzonego post"powania z
powodów, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, zamawiaj&cy udost"pnia wraz z zaproszeniem do sk%adania ofert ostatecznych
nieudost"pnion& cz"#$ SWZ, a tak!e inne dokumenty zamówienia bezpo#rednio zwi&zane z post"powaniem o udzielenie
zamówienia.

3. SWZ zawiera informacje, o których mowa w art. 281 ust. 1 pkt 1-3 i 5-19 i ust. 2.

4. Do wyja#nie' i zmian tre#ci SWZ stosuje si" odpowiednio przepisy art. 284, art. 285 i art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ( 8.
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§
ART. 296

1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiaj!cy wyznacza termin na z"o#enie ofert dodatkowych z
uwzgl$dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym #e termin ten nie mo#e by% krótszy ni# 5 dni od dnia
przekazania zaproszenia do sk"adania ofert dodatkowych.

2. Wykonawca mo#e z"o#y% ofert$ dodatkow!, która zawiera nowe propozycje w zakresie tre&ci oferty podlegaj!cych ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiaj!cego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie mo#e by%
mniej korzystna w #adnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji ni# oferta z"o#ona w odpowiedzi
na og"oszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wi!za% wykonawc$ w zakresie, w jakim z"o#y on ofert$ dodatkow! zawieraj!c!
korzystniejsze propozycje w ramach ka#dego 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 ni#
oferta z"o#ona w odpowiedzi na og"oszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiaj!cy wyznacza termin na z"o#enie ofert ostatecznych z
uwzgl$dnieniem z"o#ono&ci zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym #e termin ten w przypadku
dostaw i us"ug nie mo#e by% krótszy ni# 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk"adania ofert ostatecznych, a w przypadku
robót budowlanych nie mo#e by% krótszy ni# 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk"adania ofert ostatecznych.
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§
ART. 309/310

Art. 309 1. Zamawiaj!cy nie pó"niej ni# w terminie 30 dni od dnia zako$czenia post%powania o udzielenie zamówienia
zamieszcza w Biuletynie Zamówie$ Publicznych og&oszenie o wyniku post%powania zawieraj!ce informacj% o udzieleniu
zamówienia lub uniewa#nieniu post%powania.

2. Zamawiaj!cy mo#e nie zawiera' niektórych informacji w og&oszeniu, o którym mowa w ust. 1, je#eli ich ujawnienie w tre(ci
opublikowanego og&oszenia mog&oby utrudni' egzekwowanie prawa lub w inny sposób by&oby sprzeczne z interesem
publicznym, mog&oby zaszkodzi' uzasadnionym interesom gospodarczym konkretnego wykonawcy lub mog&oby negatywnie
wp&yn!' na uczciw! konkurencj% pomi%dzy wykonawcami.

Art. 310. 1. Zamawiaj!cy mo#e uniewa#ni' post%powanie o udzielenie zamówienia, je#eli (rodki publiczne, które zamawiaj!cy
zamierza& przeznaczy' na sfinansowanie ca&o(ci lub cz%(ci zamówienia, nie zosta&y mu przyznane, a mo#liwo(' uniewa#nienia
post%powania na tej podstawie zosta&a przewidziana w:

1) og&oszeniu o zamówieniu - w post%powaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w post%powaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez og&oszenia albo zamówienia z wolnej r%ki.
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UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 

Cz!"# pierwsza
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§
ART. 431-433

Art. 431. Zamawiaj!cy i wykonawca wybrany w post"powaniu o udzielenie zamówienia obowi!zani s! wspó#dzia#a$ przy
wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umow!", w celu nale%ytej realizacji zamówienia.

Art. 432. Umowa wymaga, pod rygorem niewa%no&ci, zachowania formy pisemnej, chyba %e przepisy odr"bne wymagaj!
formy szczególnej.

Art. 433. Projektowane postanowienia umowy nie mog! przewidywa$:

1) odpowiedzialno&ci wykonawcy za opó'nienie, chyba %e jest to uzasadnione okoliczno&ciami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwi!zane bezpo&rednio lub po&rednio z przedmiotem umowy lub jej
prawid#owym wykonaniem;

3) odpowiedzialno&ci wykonawcy za okoliczno&ci, za które wy#!czn! odpowiedzialno&$ ponosi zamawiaj!cy;

4) mo%liwo&ci ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiaj!cego bez wskazania minimalnej warto&ci lub wielko&ci
&wiadczenia stron.
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§
ART. 434/435

Art. 434 1. Umow! zawiera si! na czas oznaczony.

2. Zamawiaj"cy mo#e zawrze$ umow!, której przedmiotem s" %wiadczenia powtarzaj"ce si! lub ci"g&e, na okres d&u#szy
ni# 4 lata, je#eli wykonanie zamówienia w d&u#szym okresie spowoduje oszcz!dno%ci kosztów realizacji zamówienia
w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolno%ciami p&atniczymi zamawiaj"cego lub zakresem
planowanych nak&adów oraz okresem niezb!dnym do ich sp&aty.

Art. 435. Na czas nieoznaczony mo#e by$ zawierana umowa, której przedmiotem s" dostawy:

1) wody za pomoc" sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie %cieków do takiej sieci;

2) gazu z sieci gazowej;

3) ciep&a z sieci ciep&owniczej;

4) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. Na czas nieoznaczony mo#e by$ równie# zawierana umowa, której przedmiotem s" us&ugi przesy&owe lub dystrybucyjne
energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
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§
ART. 436

Umowa zawiera postanowienia okre!laj"ce w szczególno!ci:

1) planowany termin zako#czenia us$ugi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy
wykonania poszczególnych cz%!ci us$ugi, dostawy lub roboty budowlanej, okre!lone w dniach, tygodniach, miesi"cach lub
latach, chyba &e wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywn" przyczyn";

2) warunki zap$aty wynagrodzenia;

3) $"czn" maksymaln" wysoko!' kar umownych, których mog" dochodzi' strony;

4) w przypadku umów zawieranych na okres d$u&szy ni& 12 miesi%cy:

a) wysoko!ci kar umownych naliczanych wykonawcy z tytu$u braku zap$aty lub nieterminowej zap$aty wynagrodzenia
nale&nego podwykonawcom z tytu$u zmiany wysoko!ci wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,

b) zasady wprowadzania zmian wysoko!ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

– stawki podatku od towarów i us$ug oraz podatku akcyzowego,

– wysoko!ci minimalnego wynagrodzenia za prac% albo wysoko!ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 pa(dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac%,
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§
ART. 436

– zasad podlegania ubezpieczeniom spo!ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko"ci stawki sk!adki na
ubezpieczenia spo!eczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– zasad gromadzenia i wysoko"ci wp!at do pracowniczych planów kapita!owych, o których mowa w ustawie z dnia 4
pa#dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita!owych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- je$eli zmiany te b%d& mia!y wp!yw na koszty wykonania zamówienia przez wykonawc%.
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§
ART. 437

1. Umowa, której przedmiotem s! roboty budowlane, zawiera równie" postanowienia dotycz!ce:

1) obowi!zku przedk#adania przez wykonawc$ zamawiaj!cemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s!
roboty budowlane, a tak"e projektu jej zmiany, oraz po%wiadczonej za zgodno%& z orygina#em kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zg#oszenie przez zamawiaj!cego zastrze"e' do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s! roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
s! roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowi!zku przedk#adania przez wykonawc$ zamawiaj!cemu po%wiadczonej za zgodno%& z orygina#em kopii zawartych
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem s! dostawy lub us#ugi, oraz ich zmian;

4) zasad zap#aty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzaj!cych
zap#at$ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) terminu zap#aty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
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§
ART. 437

1. Umowa, której przedmiotem s! roboty budowlane, zawiera równie" postanowienia dotycz!ce:

7) wysoko#ci kar umownych, z tytu$u:

a) braku zap$aty lub nieterminowej zap$aty wynagrodzenia nale"nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzed$o"enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

c) nieprzed$o"enia po#wiadczonej za zgodno#% z orygina$em kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap$aty, zgodnie z art. 464 ust. 10.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przedk$adaj!cy mo"e po#wiadczy% za zgodno#% z orygina$em kopi& umowy
o podwykonawstwo.
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§
ART. 447

1. W przypadku zamówie! na roboty budowlane, których termin wykonywania jest d"u#szy ni# 12 miesi$cy, je#eli umowa
przewiduje zap"at$:

1) wynagrodzenia nale#nego wykonawcy w cz$%ciach, warunkiem zap"aty, przez zamawiaj&cego, drugiej i nast$pnych cz$%ci
nale#nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zap"aty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, bior&cym udzia" w realizacji odebranych robót
budowlanych;

2) ca"o%ci wynagrodzenia nale#nego wykonawcy po wykonaniu ca"o%ci robót budowlanych, zamawiaj&cy jest obowi&zany
przewidzie' udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiaj&cego wymaga przedstawienia
dowodów zap"aty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust.
1, bior&cym udzia" w realizacji cz$%ci zamówienia, za któr& zaliczka zosta"a wyp"acona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawc$ wszystkich dowodów zap"aty, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje si$
odpowiednio:

1) wyp"at$ nale#nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

- w cz$%ci równej sumie kwot wynikaj&cych z nieprzedstawionych dowodów zap"aty.
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§
ART. 447

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiaj!cy mo"e wskaza# w SWZ procentow! warto$# ostatniej cz%$ci
wynagrodzenia, która nie mo"e wynosi# wi%cej ni" 50% wynagrodzenia nale"nego wykonawcy.
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§
ART. 438

1. W przypadku umowy, której przedmiotem s! roboty budowlane lub us"ugi, przewiduj!cej wymagania okre#lone w art. 95 ust.
1, w jej tre#ci zawiera si$ postanowienia dotycz!ce sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spe"niania przez
wykonawc$ lub podwykonawc$ wymaga% dotycz!cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac$ oraz postanowienia
dotycz!ce sankcji z tytu"u niespe"nienia wymaga% okre#lonych w art. 95 ust. 1.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawc$ lub podwykonawc$, na podstawie umowy o prac$, osób wykonuj!cych
wskazane przez zamawiaj!cego czynno#ci w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje mo&liwo#' &!dania przez
zamawiaj!cego w szczególno#ci:

1) o#wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o#wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac$,

3) po#wiadczonej za zgodno#' z orygina"em kopii umowy o prac$ zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawieraj!cych informacje, w tym dane osobowe, niezb$dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac$, w
szczególno#ci imi$ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat$ zawarcia umowy o prac$, rodzaj umowy o prac$ i zakres
obowi!zków pracownika.
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§
ART. 439

1. Umowa, której przedmiotem s! roboty budowlane lub us"ugi, zawarta na okres d"u#szy ni# 12 miesi$cy, zawiera
postanowienia dotycz!ce zasad wprowadzania zmian wysoko%ci wynagrodzenia nale#nego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materia"ów lub kosztów zwi!zanych z realizacj! zamówienia.

2. W umowie okre%la si$:

1) poziom zmiany ceny materia"ów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniaj!cy strony umowy do #!dania zmiany
wynagrodzenia oraz pocz!tkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z u#yciem odes"ania do wska&nika zmiany ceny materia"ów lub kosztów, w szczególno%ci wska&nika og"aszanego w
komunikacie Prezesa G"ównego Urz$du Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególno%ci wykazu rodzajów materia"ów lub kosztów, w przypadku których zmiana
ceny uprawnia strony umowy do #!dania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób okre%lenia wp"ywu zmiany ceny materia"ów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz okre%lenie okresów, w
których mo#e nast$powa' zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymaln! warto%' zmiany wynagrodzenia, jak! dopuszcza zamawiaj!cy w efekcie zastosowania postanowie( o zasadach
wprowadzania zmian wysoko%ci wynagrodzenia.
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§
ART. 439/440

3. Je!eli umowa zosta"a zawarta po up"ywie 180 dni od dnia up"ywu terminu sk"adania ofert, pocz#tkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia jest dzie$ otwarcia ofert, chyba !e zamawiaj#cy okre%li termin wcze%niejszy.

4. Przez zmian& ceny materia"ów lub kosztów rozumie si& wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obni!enie, wzgl&dem
ceny lub kosztu przyj&tych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zosta"o zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowi#zany jest do zmiany wynagrodzenia
przys"uguj#cego podwykonawcy, z którym zawar" umow&, w zakresie odpowiadaj#cym zmianom cen materia"ów lub kosztów
dotycz#cych zobowi#zania podwykonawcy, je!eli "#cznie spe"nione s# nast&puj#ce warunki:

1) przedmiotem umowy s# roboty budowlane lub us"ugi;

2) okres obowi#zywania umowy przekracza 12 miesi&cy.

Art. 440. W przypadku gdy zamawiaj#cy przewiduje zawarcie postanowie$ dotycz#cych zasad wprowadzania zmian
wysoko%ci wynagrodzenia w innej umowie, ni! wskazana w art. 439 ust. 1, do okre%lenia tych zasad stosuje si& przepisy art.
439 ust. 2-4.
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§
ART. 441

1. Zamawiaj!cy mo"e skorzysta# z opcji, je"eli przewidzia$ opcj% w og$oszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w
postaci zrozumia$ych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowie& umownych, które $!cznie spe$niaj! nast%puj!ce warunki:

1) okre'laj! rodzaj i maksymaln! warto'# opcji;

2) okre'laj! okoliczno'ci skorzystania z opcji;

3) nie modyfikuj! ogólnego charakteru umowy.

2. Czynno'ci dokonane na podstawie postanowie& umownych przewiduj!cych opcje z naruszeniem ust. 1 podlegaj!
uniewa"nieniu.
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§
ART. 442

1. Zamawiaj!cy mo"e udzieli# zaliczek na poczet wykonania zamówienia, je"eli mo"liwo$# taka zosta%a przewidziana
w og%oszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

2. Zamawiaj!cy mo"e udzieli# kolejnych zaliczek, pod warunkiem "e wykonawca wyka"e, "e wykona% zamówienie w zakresie
warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek.

3. Zamawiaj!cy mo"e "!da# od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku nast&puj!cych formach:

1) por&czeniach bankowych lub por&czeniach spó%dzielczej kasy oszcz&dno$ciowo-kredytowej, z tym "e zobowi!zanie kasy
jest zawsze zobowi!zaniem pieni&"nym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) por&czeniach 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 Przedsi&biorczo$ci;

5) w wekslach z por&czeniem wekslowym banku lub spó%dzielczej kasy oszcz&dno$ciowo-kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Pa'stwa lub jednostk& samorz!du
terytorialnego;
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§
ART. 442

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre!lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

4. Zamawiaj"cy #"da wniesienia zabezpieczenia zaliczki, je#eli przewidywana warto!$ zaliczek przekracza 20% wysoko!ci
wynagrodzenia wykonawcy.

5. W przypadku #"dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie okre!la si% form% lub formy zabezpieczenia zaliczki,
wysoko!$ zabezpieczenia, a tak#e sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa mo#e przewidywa$ mo#liwo!$ zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

6. Do zamawiaj"cych, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, nie stosuje si% przepisów ust. 2 i 4.
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§
ART. 443

1. Zamawiaj!cy p"aci wynagrodzenie w cz#$ciach, po wykonaniu cz#$ci umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania
zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres d"u%szy ni% 12 miesi#cy.

2. Zamawiaj!cy okre$la w umowie procent wynagrodzenia wyp"acanego za poszczególne cz#$ci. Procentowa warto$& ostatniej
cz#$ci wynagrodzenia nie mo%e wynosi& wi#cej ni% 50% wynagrodzenia nale%nego wykonawcy.

3. Zaliczka nie mo%e by& mniejsza ni% 5% wynagrodzenia nale%nego wykonawcy.
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§
ART. 446

1. Zamawiaj!cy sporz!dza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy:

1) na realizacj" zamówienia wydatkowano kwot" wy#sz! co najmniej o 10% od warto$ci ceny ofertowej;

2) na wykonawc" zosta%y na%o#one kary umowne w wysoko$ci co najmniej 10% warto$ci ceny ofertowej;

3) wyst!pi%y opó&nienia w realizacji umowy przekraczaj!ce co najmniej:

a) 90 dni, w przypadku zamówie' na roboty budowlane o warto$ci równej lub przekraczaj!cej wyra#on! w z%otych
równowarto$( kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub us%ug - 10 000 000 euro,

b) 30 dni, w przypadku zamówie' o warto$ci mniejszej ni# wyra#ona w z%otych równowarto$( kwoty dla robót budowlanych -
20 000 000 euro, a dla dostaw lub us%ug - 10 000 000 euro;

4) zamawiaj!cy lub wykonawca odst!pi% od umowy w ca%o$ci lub w cz"$ci, albo dokona% jej wypowiedzenia w ca%o$ci lub w
cz"$ci.
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§
ART. 446

2. Zamawiaj!cy mo"e sporz!dzi# raport w przypadkach innych ni" okre$lone w ust. 1.

3. Raport zawiera:

1) wskazanie kwoty, któr! wydatkowano na realizacj% zamówienia, oraz porównanie jej z kwot! wynikaj!c! z szacowania
warto$ci zamówienia oraz cen! ca&kowit!, podan! w ofercie albo maksymaln! warto$ci! nominaln! zobowi!zania
zamawiaj!cego wynikaj!c! z umowy, je"eli w ofercie podano cen% jednostkow! lub ceny jednostkowe;

2) wskazanie okoliczno$ci, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wyst!pienia;

3) ocen% sposobu wykonania zamówienia, w tym jako$ci jego wykonania;

4) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przysz&ych zamówie' lub okre$lenia przedmiotu zamówienia, z
uwzgl%dnieniem celowo$ci, gospodarno$ci i efektywno$ci wydatkowania $rodków publicznych.

4. Zamawiaj!cy sporz!dza raport w terminie miesi!ca od dnia:

1) sporz!dzenia protoko&u odbioru lub uznania umowy za wykonan! albo

2) rozwi!zania umowy w wyniku z&o"enia o$wiadczenia o jej wypowiedzeniu albo odst!pieniu od niej.
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§
ART. 448

Zamawiaj!cy, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówie" Publicznych og#oszenie o
wykonaniu umowy, na zasadach okre$lonych w dziale III rozdziale 2.
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§
ART. 449

1. Ilekro! w niniejszym rozdziale mowa jest o zabezpieczeniu, nale"y przez to rozumie! zabezpieczenie nale"ytego wykonania
umowy.

2. Zabezpieczenie s#u"y pokryciu roszcze$ z tytu#u niewykonania lub nienale"ytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wnosi si% przed zawarciem umowy, chyba "e ustawa stanowi inaczej lub zamawiaj&cy okre'li inny termin w
dokumentach zamówienia.
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§
ART. 450

1. Zabezpieczenie mo!e by" wnoszone, wed#ug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku nast$puj%cych formach:

1) pieni%dzu;

2) por$czeniach bankowych lub por$czeniach spó#dzielczej kasy oszcz$dno&ciowo-kredytowej, z tym !e zobowi%zanie kasy jest
zawsze zobowi%zaniem pieni$!nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por$czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi$biorczo&ci.
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§
ART. 450

2. Za zgod! zamawiaj!cego zabezpieczenie mo"e by# wnoszone równie":

1) w wekslach z por$czeniem wekslowym banku lub spó%dzielczej kasy oszcz$dno&ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto&ciowych emitowanych przez Skarb Pa'stwa lub jednostk$ samorz!du
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre&lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni!dzu wykonawca wp%aca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiaj!cego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieni!dzu wykonawca mo"e wyrazi# zgod$ na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

5. Je"eli zabezpieczenie wniesiono w pieni!dzu, zamawiaj!cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiaj!cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni!dzu z odsetkami wynikaj!cymi z umowy rachunku bankowego, na
którym by%o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni$dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
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§
ART. 451

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo!e dokona" zmiany formy zabezpieczenia na jedn# lub kilka form, o których mowa
w art. 450 ust. 1.

2. Za zgod# zamawiaj#cego wykonawca mo!e dokona" zmiany formy zabezpieczenia na jedn# lub kilka form, o których mowa
w art. 450 ust. 2.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci#g$o%ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko%ci.
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§
ART. 452

1. Wysoko!" zabezpieczenia ustala si# w stosunku procentowym do ceny ca$kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
warto!ci nominalnej zobowi%zania zamawiaj%cego wynikaj%cego z umowy, je&eli w ofercie podano cen# jednostkow% lub ceny
jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala si# w wysoko!ci nieprzekraczaj%cej 5% ceny ca$kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto!ci
nominalnej zobowi%zania zamawiaj%cego wynikaj%cego z umowy.

3. Zabezpieczenie mo&na ustali" w wysoko!ci wi#kszej ni& okre!lona w ust. 2, nie wi#kszej jednak ni& 10% ceny ca$kowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej warto!ci nominalnej zobowi%zania zamawiaj%cego wynikaj%cego z umowy, je&eli jest to
uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wyst%pieniem ryzyka zwi%zanego z realizacj% zamówienia, co zamawiaj%cy opisa$ w
SWZ lub innych dokumentach zamówienia.

4. Je&eli okres realizacji zamówienia jest d$u&szy ni& rok, zabezpieczenie, za zgod% zamawiaj%cego, mo&e by" tworzone przez
potr%cenia z nale&no!ci za cz#!ciowo wykonane dostawy, us$ugi lub roboty budowlane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowi%zany wnie!" co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia.

6. Zamawiaj%cy wp$aca kwoty potr%cane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zap$aty faktury.
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§
ART. 452

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pe!nej wysoko"ci zabezpieczenia nie mo#e nast$pi% pó&niej ni# do po!owy
okresu, na który zosta!a zawarta umowa.

8. Je#eli okres, na jaki ma zosta% wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieni$dzu wnosi si' na ca!y ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si' na okres nie krótszy ni# 5 lat, z jednoczesnym zobowi$zaniem si' wykonawcy
do przed!u#enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzed!u#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpó&niej na 30 dni przed up!ywem terminu
wa#no"ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni# w pieni$dzu, zamawiaj$cy zmienia form' na
zabezpieczenie w pieni$dzu, przez wyp!at' kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyp!ata, o której mowa w ust. 9, nast'puje nie pó&niej ni# w ostatnim dniu wa#no"ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§
ART. 453

1. Zamawiaj!cy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiaj!cego
za nale"ycie wykonane.

2. Zamawiaj!cy mo"e pozostawi# na zabezpieczenie roszcze$ z tytu%u r&kojmi za wady lub gwarancji kwot& nie przekraczaj!c!
30% zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie pó'niej ni" w 15. dniu po up%ywie okresu r&kojmi za wady lub gwarancji.

4. Zamawiaj!cy mo"e dokona# cz&(ciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu cz&(ci zamówienia, je"eli przewidzia% tak!
mo"liwo(# w dokumentach zamówienia.
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§
ART. 454

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego post!powania o udzielenie zamówienia.

2. Zmiana umowy jest istotna, je"eli powoduje, "e charakter umowy zmienia si! w sposób istotny w stosunku do pierwotnej
umowy, w szczególno#ci je"eli zmiana:

1) wprowadza warunki, które gdyby zosta$y zastosowane w post!powaniu o udzielenie zamówienia, to wzi!liby w nim udzia$
lub mogliby wzi%& udzia$ inni wykonawcy lub przyj!te zosta$yby oferty innej tre#ci;

2) narusza równowag! ekonomiczn% stron umowy na korzy#& wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres #wiadcze' i zobowi%za' wynikaj%cy z umowy;

4) polega na zast%pieniu wykonawcy, któremu zamawiaj%cy udzieli$ zamówienia, nowym wykonawc% w przypadkach innych,
ni" wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.
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§
ART. 455

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post!powania o udzielenie zamówienia:

1) niezale"nie od warto#ci tej zmiany, o ile zosta$a przewidziana w og$oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowie% umownych, które mog& obejmowa' postanowienia dotycz&ce
zasad wprowadzania zmian wysoko#ci ceny, je"eli spe$niaj& one $&cznie nast!puj&ce warunki:

a) okre#laj& rodzaj i zakres zmian,

b) okre#laj& warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewiduj& takich zmian, które modyfikowa$yby ogólny charakter umowy;

03.05.2021 NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIE( PUBLICZNYCH – TRYB PODSTAWOWY. 226



§
ART. 455

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post!powania o udzielenie zamówienia:

2) gdy nowy wykonawca ma zast"pi# dotychczasowego wykonawc!:

a) je$eli taka mo$liwo%# zosta&a przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub

b) w wyniku sukcesji, wst!puj"c w prawa i obowi"zki wykonawcy, w nast!pstwie przej!cia, po&"czenia, podzia&u,
przekszta&cenia, upad&o%ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsi!biorstwa, o ile nowy wykonawca spe&nia warunki udzia&u w post!powaniu, nie zachodz" wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie poci"ga to za sob" innych istotnych zmian umowy, a tak$e nie ma na celu unikni!cia stosowania
przepisów ustawy, lub

c) w wyniku przej!cia przez zamawiaj"cego zobowi"za' wykonawcy wzgl!dem jego podwykonawców, w przypadku, o którym
mowa w art. 465 ust. 1;
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§
ART. 455

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego post!powania o udzielenie zamówienia:

3) je"eli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawc!, dodatkowych dostaw, us#ug lub robót budowlanych, a w
przypadku zamówie$ w dziedzinach obronno%ci i bezpiecze$stwa - us#ug lub robót budowlanych, których nie uwzgl!dniono w
zamówieniu podstawowym, o ile sta#y si! one niezb!dne i zosta#y spe#nione #&cznie nast!puj&ce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie mo"e zosta' dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno%ci dotycz&cych
zamienno%ci lub interoperacyjno%ci wyposa"enia, us#ug lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowa#aby istotn& niedogodno%' lub znaczne zwi!kszenie kosztów dla zamawiaj&cego,

c) wzrost ceny spowodowany ka"d& kolejn& zmian& nie przekracza 50% warto%ci pierwotnej umowy, a w przypadku zamówie$
w dziedzinach obronno%ci i bezpiecze$stwa #&czna warto%' zmian nie przekracza 50% warto%ci pierwotnej umowy, z
wyj&tkiem nale"ycie uzasadnionych przypadków;
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§
ART. 455

4) je!eli konieczno"# zmiany umowy spowodowana jest okoliczno"ciami, których zamawiaj$cy, dzia%aj$c z nale!yt$
staranno"ci$, nie móg% przewidzie#, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
ka!d$ kolejn$ zmian$ nie przekracza 50% warto"ci pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne s$ równie! zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego post&powania o udzielenie zamówienia, których
%$czna warto"# jest mniejsza ni! progi unijne oraz jest ni!sza ni! 10% warto"ci pierwotnej umowy, w przypadku zamówie' na
us%ugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówie' na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduj$ zmiany ogólnego
charakteru umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiaj$cy:

1) nie mo!e wprowadza# kolejnych zmian umowy w celu unikni&cia stosowania przepisów ustawy;

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza og%oszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówie' Publicznych lub przekazuje
Urz&dowi Publikacji Unii Europejskiej.

4. Je!eli umowa zawiera postanowienia dotycz$ce zasad wprowadzania zmian wysoko"ci cen, dopuszczaln$ warto"# zmiany
ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczaln$ warto"# zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala si& w
oparciu o zmienion$ cen&.
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§
ART. 456

1. Zamawiaj!cy mo"e odst!pi# od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi$cia wiadomo%ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno%ci powoduj!cej, "e wykonanie
umowy nie le"y w interesie publicznym, czego nie mo"na by&o przewidzie# w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy mo"e zagrozi# podstawowemu interesowi bezpiecze'stwa pa'stwa lub bezpiecze'stwu publicznemu;

2) je"eli zachodzi co najmniej jedna z nast$puj!cych okoliczno%ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega& wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybuna& Sprawiedliwo%ci Unii Europejskiej stwierdzi&, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, "e Rzeczpospolita Polska uchybi&a zobowi!zaniom, które ci!"! na niej na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, "e zamawiaj!cy udzieli& zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiaj!cy odst$puje od umowy w cz$%ci, której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca mo"e "!da# wy&!cznie wynagrodzenia nale"nego z tytu&u wykonania
cz$%ci umowy.
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§
ART. 457

1. Umowa podlega uniewa!nieniu, je!eli zamawiaj"cy:

1) z naruszeniem ustawy udzieli# zamówienia, zawar# umow$ ramow" lub ustanowi# dynamiczny system zakupów bez
uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie% Publicznych albo przekazania Urz$dowi Publikacji Unii Europejskiej
og#oszenia wszczynaj"cego post$powanie lub bez wymaganego og#oszenia zmieniaj"cego og#oszenie wszczynaj"ce
post$powanie, je!eli zmiany mia#y znaczenie dla sporz"dzenia wniosków o dopuszczenie do udzia#u w post$powaniu albo
ofert;

2) zawar# umow$ z naruszeniem art. 264 lub art. 308 ust. 2 lub 3 lub art. 421 ust. 1 lub 2 albo art. 577, je!eli uniemo!liwi#o to
Krajowej Izbie Odwo#awczej uwzgl$dnienie odwo#ania przed zawarciem umowy;

3) zawar# umow$ przed up#ywem terminu, o którym mowa w art. 216 ust. 2;

4) z naruszeniem art. 314 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 315 lub art. 422 ust. 2 lub 3 udzieli# zamówienia obj$tego umow" ramow";

5) z naruszeniem art. 323, art. 324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzieli# zamówienia obj$tego dynamicznym systemem zakupów.
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ART. 457

2. Umowa nie podlega uniewa!nieniu, je!eli:

1) w przypadku okre"lonym w ust. 1 pkt 1, zamawiaj#cy mia$ uzasadnione podstawy, aby s#dzi%, !e dzia$a zgodnie z ustaw#, a
umowa zosta$a zawarta odpowiednio po up$ywie 5 dni od dnia zamieszczenia og$oszenia o zamiarze zawarcia umowy w
Biuletynie Zamówie& Publicznych albo po up$ywie 10 dni od dnia publikacji takiego og$oszenia w Dzienniku Urz'dowym Unii
Europejskiej;

2) w przypadkach okre"lonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiaj#cy mia$ uzasadnione podstawy, aby s#dzi%, !e dzia$a zgodnie z
ustaw#, a umowa zosta$a zawarta po up$ywie terminu okre"lonego w art. 264 ust. 1 lub art. 308 ust. 2 lub art. 421 ust. 1.

3. Uniewa!nienie umowy wywo$uje skutek od momentu jej zawarcia, z zastrze!eniem art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b.

4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz art. 458, nie mo!na !#da% stwierdzenia niewa!no"ci umowy na podstawie art. 189
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post'powania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z pó(n. zm.).

5. Przepis ust. 1 nie wy$#cza mo!liwo"ci !#dania uniewa!nienia umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Zmiana umowy podlega uniewa!nieniu, je!eli zosta$a dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim przypadku stosuje
si' postanowienie umowne w brzmieniu obowi#zuj#cym przed t# zmian#.
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§
ART. 462

1. Wykonawca mo!e powierzy" wykonanie cz#$ci zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiaj%cy mo!e !%da" wskazania przez wykonawc#, w ofercie, cz#$ci zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzy" podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, je!eli s% ju! znani.

3. W przypadku zamówie& na roboty budowlane oraz us'ugi, które maj% by" wykonane w miejscu podlegaj%cym
bezpo$redniemu nadzorowi zamawiaj%cego, zamawiaj%cy !%da, aby przed przyst%pieniem do wykonania zamówienia
wykonawca poda' nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaanga!owanych w takie roboty budowlane
lub us'ugi, je!eli s% ju! znani. Wykonawca zawiadamia zamawiaj%cego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a tak!e przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w pó(niejszym okresie zamierza powierzy" realizacj# robót budowlanych lub us'ug.

4. Zamawiaj%cy mo!e !%da" informacji, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku zamówie& na dostawy oraz zamówie& na us'ugi inne ni! dotycz%ce us'ug, które maj% by" wykonane w miejscu
podlegaj%cym bezpo$redniemu nadzorowi zamawiaj%cego lub

2) dotycz%cych dalszych podwykonawców, lub

3) dotycz%cych dostawców uczestnicz%cych w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub us'ugi.
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ART. 462

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, zamawiaj!cy mo"e bada#, czy nie zachodz! wobec
podwykonawcy nieb$d!cego podmiotem udost$pniaj!cym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109,
o ile przewidzia% to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na "!danie zamawiaj!cego przedstawia o&wiadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe &rodki dowodowe dotycz!ce tego podwykonawcy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, je"eli wobec podwykonawcy zachodz! podstawy wykluczenia, zamawiaj!cy "!da, aby
wykonawca w terminie okre&lonym przez zamawiaj!cego zast!pi% tego podwykonawc$ pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cz$&ci zamówienia

7. Je"eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powo%ywa% si$, na
zasadach okre&lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spe%niania warunków udzia%u w post$powaniu, wykonawca jest
obowi!zany wykaza# zamawiaj!cemu, "e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe%nia je w stopniu
nie mniejszym ni" podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powo%ywa% si$ w trakcie post$powania o udzielenie
zamówienia. Przepis art. 122 stosuje si$ odpowiednio.

8. Powierzenie wykonania cz$&ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno&ci za nale"yte
wykonanie tego zamówienia.
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§
ART. 463

Umowa o podwykonawstwo nie mo!e zawiera" postanowie# kszta$tuj%cych prawa i obowi%zki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowie# dotycz%cych warunków wyp$aty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny ni! prawa i
obowi%zki wykonawcy, ukszta$towane postanowieniami umowy zawartej mi&dzy zamawiaj%cym a wykonawc%.
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§
ART. 464

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzaj!cy zawrze" umow# o
podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, jest obowi!zany, w trakcie realizacji zamówienia, do przed$o%enia
zamawiaj!cemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi!zany do$!czy" zgod#
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre&ci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zap$aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie mo%e by" d$u%szy ni% 30 dni od dnia dor#czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiaj!cy, w terminie okre&lonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, zg$asza w formie pisemnej, pod rygorem niewa%no&ci,
zastrze%enia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spe$nia ona wymaga' okre&lonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zap$aty wynagrodzenia d$u%szy ni% okre&lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.
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ART. 464

4. Niezg!oszenie zastrze"e#, o których mowa w ust. 3, do przed!o"onego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s$ roboty budowlane, w terminie okre%lonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uwa"a si& za akceptacj& projektu
umowy przez zamawiaj$cego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedk!ada zamawiaj$cemu
po%wiadczon$ za zgodno%' z orygina!em kopi& zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s$ roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiaj$cy, w terminie okre%lonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, zg!asza w formie pisemnej pod rygorem niewa"no%ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s$ roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezg!oszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przed!o"onej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s$
roboty budowlane, w terminie okre%lonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uwa"a si& za akceptacj& umowy przez
zamawiaj$cego.
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ART. 464

8. W przypadku umów, których przedmiotem s! roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedk"ada zamawiaj!cemu po#wiadczon! za zgodno#$ z orygina"em kopi% zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s! dostawy lub us"ugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy"!czeniem umów o podwykonawstwo o warto#ci
mniejszej ni& 0,5% warto#ci umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot zosta" wskazany przez zamawiaj!cego
w dokumentach zamówienia. Wy"!czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
warto#ci wi%kszej ni& 50 000 z"otych. Zamawiaj!cy mo&e okre#li$ ni&sz! warto#$, od której b%dzie zachodzi" obowi!zek
przedk"adania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedk"ada po#wiadczon! za zgodno#$ z
orygina"em kopi% umowy równie& wykonawcy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, je&eli termin zap"aty wynagrodzenia jest d"u&szy ni& okre#lony w ust. 2, zamawiaj!cy
informuje o tym wykonawc% i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wyst!pienia o zap"at% kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si% odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§
ART. 465

1. W przypadku umów, których przedmiotem s! roboty budowlane, zamawiaj!cy dokonuje bezpo"redniej zap#aty wymagalnego
wynagrodzenia przys#uguj!cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar# zaakceptowan! przez
zamawiaj!cego umow$ o podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, lub który zawar# przed#o%on!
zamawiaj!cemu umow$ o podwykonawstwo, której przedmiotem s! dostawy lub us#ugi, w przypadku uchylenia si$ od
obowi!zku zap#aty odpowiednio przez wykonawc$, podwykonawc$ lub dalszego podwykonawc$.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wy#!cznie nale%no"ci powsta#ych po zaakceptowaniu przez zamawiaj!cego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s! roboty budowlane, lub po przed#o%eniu zamawiaj!cemu po"wiadczonej za
zgodno"& z orygina#em kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s! dostawy lub us#ugi.

3. Bezpo"rednia zap#ata obejmuje wy#!cznie nale%ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale%nych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Zamawiaj!cy, przed dokonaniem bezpo"redniej zap#aty, jest obowi!zany umo%liwi& wykonawcy zg#oszenie, pisemnie, uwag
dotycz!cych zasadno"ci bezpo"redniej zap#aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiaj!cy
informuje o terminie zg#aszania uwag nie krótszym ni% 7 dni od dnia dor$czenia tej informacji. W uwagach nie mo%na
powo#ywa& si$ na potr!cenie roszcze' wykonawcy wzgl$dem podwykonawcy niezwi!zanych z realizacj! umowy o
podwykonawstwo.
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ART. 465

5. W przypadku zg!oszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiaj"cego, zamawiaj"cy mo#e:

1) nie dokona$ bezpo%redniej zap!aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je#eli wykonawca wyka#e
niezasadno%$ takiej zap!aty albo

2) z!o#y$ do depozytu s"dowego kwot& potrzebn" na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej w"tpliwo%ci zamawiaj"cego co do wysoko%ci nale#nej zap!aty lub podmiotu, któremu p!atno%$
si& nale#y, albo

3) dokona$ bezpo%redniej zap!aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je#eli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wyka#e zasadno%$ takiej zap!aty.

6. W przypadku dokonania bezpo%redniej zap!aty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiaj"cy potr"ca kwot&
wyp!aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale#nego wykonawcy.

7. Konieczno%$ wielokrotnego dokonywania bezpo%redniej zap!aty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno%$ dokonania bezpo%rednich zap!at na sum& wi&ksz" ni# 5% warto%ci umowy mo#e stanowi$ podstaw& do
odst"pienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialno%ci zamawiaj"cego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytu!u wykonanych
robót budowlanych stosuje si& przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, je#eli przepisy ustawy nie stanowi"
inaczej.
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!RODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

Cz"#$ pierwsza
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§
ART. 505

1. !rodki ochrony prawnej okre"lone w niniejszym dziale przys#uguj$ wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, je%eli ma lub mia# interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós# lub mo%e ponie"& szkod'
w wyniku naruszenia przez zamawiaj$cego przepisów ustawy.

2. !rodki ochrony prawnej wobec og#oszenia wszczynaj$cego post'powanie o udzielenie zamówienia lub og#oszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia przys#uguj$ równie% organizacjom wpisanym na list', o której mowa w art. 469 pkt
15, oraz Rzecznikowi Ma#ych i !rednich Przedsi'biorców.
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§
ART. 513

Odwo!anie przys!uguje na:

1) niezgodn" z przepisami ustawy czynno#$ zamawiaj"cego, podj%t" w post%powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno#ci w post%powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj"cy by! obowi"zany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia post%powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo &e zamawiaj"cy by! do tego obowi"zany.
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§
ART. 514

1. Odwo!anie wnosi si" do Prezesa Izby.

2. Odwo!uj#cy przekazuje zamawiaj#cemu odwo!anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi"
tego odwo!ania, je$eli zosta!o ono wniesione w formie pisemnej, przed up!ywem terminu do wniesienia odwo!ania w taki
sposób, aby móg! on zapozna% si" z jego tre&ci# przed up!ywem tego terminu.

3. Domniemywa si", $e zamawiaj#cy móg! zapozna% si" z tre&ci# odwo!ania przed up!ywem terminu do jego wniesienia, je$eli
przekazanie odpowiednio odwo!ania albo jego kopii nast#pi!o przed up!ywem terminu do jego wniesienia przy u$yciu &rodków
komunikacji elektronicznej.
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§
ART. 515

1. Odwo!anie wnosi si":

1) w przypadku zamówie#, których warto$% jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiaj&cego stanowi&cej podstaw" jego wniesienia, je'eli informacja
zosta!a przekazana przy u'yciu $rodków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiaj&cego stanowi&cej podstaw" jego wniesienia, je'eli informacja
zosta!a przekazana w sposób inny ni' okre$lony w lit. a;

2) w przypadku zamówie#, których warto$% jest mniejsza ni' progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiaj&cego stanowi&cej podstaw" jego wniesienia, je'eli informacja
zosta!a przekazana przy u'yciu $rodków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiaj&cego stanowi&cej podstaw" jego wniesienia, je'eli informacja
zosta!a przekazana w sposób inny ni' okre$lony w lit. a.
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ART. 515

2. Odwo!anie wobec tre"ci og!oszenia wszczynaj#cego post$powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre"ci
dokumentów zamówienia wnosi si$ w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji og!oszenia w Dzienniku Urz$dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia
na stronie internetowej, w przypadku zamówie%, których warto"& jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia og!oszenia w Biuletynie Zamówie% Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówie%, których warto"& jest mniejsza ni' progi unijne.

3. Odwo!anie w przypadkach innych ni' okre"lone w ust. 1 i 2 wnosi si$ w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzi$to lub przy zachowaniu nale'ytej staranno"ci mo'na by!o powzi#& wiadomo"&
o okoliczno"ciach stanowi#cych podstaw$ jego wniesienia, w przypadku zamówie%, których warto"& jest równa albo
przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzi$to lub przy zachowaniu nale'ytej staranno"ci mo'na by!o powzi#& wiadomo"&
o okoliczno"ciach stanowi#cych podstaw$ jego wniesienia, w przypadku zamówie%, których warto"& jest mniejsza ni' progi
unijne.
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§
ART. 515

4. Je!eli zamawiaj"cy nie opublikowa# og#oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi"zku nie przes#a#
wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi# wykonawcy do z#o!enia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo#anie wnosi si$ nie pó%niej ni! w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie& Publicznych og#oszenia o wyniku post$powania albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urz$dowym Unii Europejskiej og#oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez og#oszenia albo zamówienia z wolnej r$ki - og#oszenia o wyniku post$powania albo
og#oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj"cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og#oszenia
albo zamówienia z wolnej r$ki;

2) 6 miesi$cy od dnia zawarcia umowy, je!eli zamawiaj"cy:

a) nie opublikowa# w Dzienniku Urz$dowym Unii Europejskiej og#oszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikowa# w Dzienniku Urz$dowym Unii Europejskiej og#oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og#oszenia albo zamówienia z wolnej r$ki;
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ART. 515

3) miesi!ca od dnia zawarcia umowy, je"eli zamawiaj!cy:

a) nie zamie#ci$ w Biuletynie Zamówie% Publicznych og$oszenia o wyniku post&powania albo

b) zamie#ci$ w Biuletynie Zamówie% Publicznych og$oszenie o wyniku post&powania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez og$oszenia albo zamówienia z wolnej r&ki.
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