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Prawo zamówieñ publicznych w praktyce notarialnej
Wstêp
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych1
okreœla zasady i tryb udzielania zamówieñ publicznych, œrodki ochrony
prawnej, kontrolê ich udzielania oraz organy w³aœciwe w sprawach objêtych
ustaw¹. Realizacja tych celów s³u¿y efektywnemu wydatkowaniu œrodków publicznych, które wywieraj¹ wp³yw na kszta³towanie popytu,
z zachowaniem warunków gospodarski rynkowej i ochrony konkurencji
na rynku wykonawców. Wysoce sformalizowany i precyzyjnie okreœlony
tryb postêpowania ma spowodowaæ wy³onienie najkorzystniejszego wykonawcy, który zrealizuje zamówienie publiczne na najdogodniejszych
warunkach i przy konkurencyjnym wynagrodzeniu. Przes³anki te by³y
równie¿ uwzglêdniane w poprzednich regulacjach prawnych zamówieñ

1
Dz.U. Nr 19, poz. 177. Zgodnie z art. 227, ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 2 marca
2004 r., z wyj¹tkiem wymienionych tam sytuacji, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 maja
2004 r. Z opóŸnieniem wprowadzono Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV) oraz przepisy
dotycz¹ce powiadomienia o rozstrzygniêciach przetargowych. Do dnia 9 czerwca br. mo¿na
zg³aszaæ kandydatów na arbitrów. Nowa lista 250 arbitrów zostanie sporz¹dzona do dnia
2 wrzeœnia br. Równie¿ nie bêd¹ obowi¹zywaæ w tym terminie wszystkie przepisy w zakresie
kontroli zamówieñ. W razie odrzucenia ofert zawieraj¹cych ra¿¹co niskie ceny przy
najwiêkszych zamówieniach zamawiaj¹cy musi informowaæ o tym Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych i Komisjê Europejsk¹. Prezesa UZP nale¿y zawiadamiaæ o wyborze
oferty przy zamówieniach przekraczaj¹cych wartoœæ 60 000 euro.
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publicznych. W literaturze powo³uje siê przy tym na wzorcowe rozwi¹zanie przyjête w ustawie z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach
na rzecz Skarbu Pañstwa, samorz¹du oraz instytucji prawa publicznego2
i w rozporz¹dzeniu wykonawczym Rady Ministrów z dnia 29 stycznia
1937 r.3 Postanowienia ustawy mia³y znaczenie ramowe, zaœ kompleksowe i szczegó³owe unormowanie znalaz³o siê w rozporz¹dzeniu. Z póŸniejszych przepisów nale¿y wymieniæ ustawê z dnia 18 listopada 1948 r.
o dostawach, robotach i us³ugach na rzecz Skarbu Pañstwa, samorz¹du
oraz niektórych kategorii osób prawnych4, a ponadto ustawê z dnia 28
grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i us³ugach na rzecz jednostek
pañstwowych5.
Analizowana ustawa w pe³ni wykorzysta³a dotychczasowe osi¹gniêcia
poprzednich rozwi¹zañ prawnych i niezale¿nie od tego implementowa³a
przepisy wspólnotowe, czyni¹c z nich wspó³czesny i dostosowany do
standardów europejskich akt prawny. Do podstawowych zmian zaliczyæ
nale¿y likwidacjê preferencji krajowych, utrzymanie wartoœci przetargu
przy jednej zg³oszonej ofercie, mo¿liwoœæ poprawienia b³êdów rachunkowych, prawo do protestów i odwo³añ od decyzji zamawiaj¹cego, bez
wzglêdu na wartoœæ zamówienia. Wprowadzono tak¿e samodzielny wybór
trybu udzielania zamówienia bez zgody Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, sk³adania zamówienia w formie aukcji elektronicznej oraz
mo¿liwoœæ uwzglêdnienia przez zamawiaj¹cego wp³ywu zamówienia na
lokalny rynek pracy.
Z przepisów unijnych implementowano do prawa zamówieñ:
1. Dyrektywê Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosz¹c¹
siê do koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na us³ugi6.
W myœl art. 1, zamówieniami publicznymi na us³ugi s¹ umowy o charakterze maj¹tkowym, zawierane pomiêdzy us³ugodawc¹ a zamawiaj¹cym w formie pisemnej. Wy³¹czone s¹ umowy, których przedmiotem,
2

Dz.U. RP Nr 19, poz. 127.
Dz.U. RP Nr 13, poz. 92; patrz tak¿e H. Z a l e w s k i, Ekonomiczne i prawne
przes³anki racjonalnego wydatkowania, Rzeczpospolita z dnia 19 stycznia 1996 r., nr 16.
4
Dz.U. Nr 63, poz. 494.
5
Dz.U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7; por. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia
1958 r. w sprawie dostaw i us³ug na rzecz jednostek pañstwowych.
6
Dz.Urz. WE L 209 z 24.07.1992 z póŸn. zm.
3
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bez wzglêdu na sposób finansowania, jest nabycie, najem lub dzier¿awa
gruntu, istniej¹cych budynków i innych nieruchomoœci lub prawo do
nich. Zagadnienia te zosta³y bli¿ej scharakteryzowane w dalszej czêœci
rozwa¿añ. Zamówieniom publicznym podlegaj¹ jednak umowy o œwiadczeniu us³ug finansowych, zawartych w dowolnej formie równoczeœnie,
przed lub po zawarciu umowy nabycia lub dzier¿awy. Zamawiaj¹cym jest
organ pañstwowy, samorz¹dowy, instytucja prawa publicznego albo stowarzyszenie z³o¿one z jednego lub wiêkszej liczby organów b¹dŸ instytucji
prawa publicznego. Za instytucjê prawa publicznego uwa¿any jest ka¿dy
podmiot ustanowiony dla zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym, posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹. Powinien byæ finansowany w przewa¿aj¹cej czêœci przez organy pañstwowe albo samorz¹dowe lub inne
instytucje prawa publicznego. Us³ugodawc¹ jest osoba fizyczna lub prawna b¹dŸ instytucja publiczna oferuj¹ca œwiadczenie us³ug. Przy obliczaniu
szacunkowej wartoœci zamówienia, zamawiaj¹cy uwzglêdnia ca³kowite
wynagrodzenie us³ugodawcy. Us³ugi prawnicze zosta³y wymienione w art. 9
dyrektywy i wykazane w kategorii pod poz. nr 21 i Centralnej Klasyfikacji
Produktów (CPC), okreœlonej w za³¹czniku nr 3 do Wspólnego S³ownika
Zamówieñ pod poz. 861.
2. Dyrektywê Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynuj¹c¹ procedury udzielania zamówieñ publicznych na dostawy7.
3. Dyrektywê Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycz¹c¹
koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane8.
4. Dyrektywê Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynuj¹c¹ procedury udzielania zamówieñ publicznych przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji9.
5. Dyrektywê Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynuj¹c¹
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnosz¹ce siê do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówieñ publicznych

7
8
9
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Dz.Urz. WE L 199 z 9.08.1993 z póŸn. zm.
Dz.Urz. WE L 199 z 9.08.1993 z póŸn. zm.
Dz.Urz. WE L 199 z 9.08.1993 z póŸn. zm.
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podmiotów dzia³aj¹cych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i telekomunikacji10.
6. Dyrektywê Rady 89/665/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych,
odnosz¹cych siê do stosowania procedur odwo³awczych w zakresie udzielania zamówieñ publicznych na dostawy i roboty budowlane11.
7. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S³ownika Zamówieñ
(CPV), maj¹cego zastosowanie tak¿e do EOG12. Ustanawia on jednolity
system klasyfikacji stosowany do zamówieñ publicznych w Europie. Ma
zasadniczy wp³yw na czytelnoœæ zamówieñ, ich przejrzystoœæ oraz otwartoœæ dla wszystkich podmiotów. Pañstwa cz³onkowskie powinny posiadaæ jednolity system przy opisywaniu towarów i us³ug oraz takie same
odpowiadaj¹ce im kody alfanumeryczne, pokonuj¹ce bariery jêzykowe.
CPV sk³ada siê ze s³ownika g³ównego oraz s³ownika uzupe³niaj¹cego.
S³ownik g³ówny okreœla nazwy dostaw, robót budowlanych, us³ug i posiada 9-cio cyfrowe kody. Pod poz. 740000000-9 wystêpuj¹ us³ugi profesjonalne w zakresie prawa. Ostateczne wdro¿enie rozporz¹dzenia nast¹pi po modyfikacji norm prawa krajowego.
Niezale¿nie od tego zosta³y wdro¿one na ogólnych zasadach:
1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/EC z dnia
31 marca 2004 r. koordynuj¹ca procedury udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi, tzw. dyrektywa klasyczna13.
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/17/EC z dnia
31 marca 2004 r. koordynuj¹ca procedury udzielania zamówieñ przez
podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych, tzw. dyrektywa sektorowa14. Obie dyrektywy
dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ przesy³ania og³oszeñ o zamówieniach publicznych do publikacji w Dz.Urz. Unii Europejskiej za pomoc¹ œrodków elek10

Dz.Urz. WE L 76 z 23.03.1992 z póŸn. zm.
Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989 z póŸn. zm.
12
Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, s. 1 i nast. Zmiana: rozporz¹dzenie Komisji WE
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
13
Dz.Urz. L 134/114 z 30.04.2004; patrz tak¿e D. P i a s t a, Proœciej i nowoczeœniej,
Rzeczpospolita z dnia 9 maja 2004 r., nr 116.
14
Dz.Urz. L 134/1 z 30.04.2004.
11
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tronicznych. Dyrektywa „klasyczna” przewiduje mo¿liwoœæ zastosowania w aukcji elektronicznej systemów zamówieñ dynamicznych oraz dialogu konkurencyjnego. Upraszczaj¹ one procedury udzielania zamówieñ
przy wykonywaniu zadañ spo³ecznych i z tytu³u ochrony œrodowiska.
Implementowanie w szerokim zakresie bardzo obszernej unijnej regulacji prawnej zamówieñ publicznych przyczyni siê do ujednolicenia i realizacji
jego podstawowych zasad. Stwarza gwarancjê , ¿e œrodki unijne zostan¹
wydatkowane z zachowaniem obowi¹zuj¹cych procedur.

Wy³¹czenie spod dzia³ania ustawy
Enumeratywnie wymieniono w art. 4 ustawy przypadki, w których
nie stosuje siê jej do:
1. Zamówieñ udzielanych na podstawie procedury organizacji miêdzynarodowej lub miêdzynarodowej instytucji finansowej, umów zawieranych miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej i rz¹dami pañstw cz³onkowskich Paktu Pó³nocnoatlantyckiego dotycz¹cych stacjonowania wojsk
oraz umowy miêdzynarodowej, której stron¹ jest Rzeczpospolita Polska
w zakresie jej realizacji.
2. Zamówieñ Narodowego Banku Polskiego zwi¹zanych z wykonywaniem przez niego zadañ przypisanych na mocy ustawy.
3. Zamówieñ, których przedmiotem s¹ us³ugi tam okreœlone, w tym
nabycie w³asnoœci i innych praw do nieruchomoœci (art. 4 pkt 3 lit. i).
Nie zdefiniowano pojêcia innych praw do nieruchomoœci, dlatego nale¿y
skorzystaæ z wyk³adni pojêcia tych praw na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zalicza siê do nich ograniczone prawa rzeczowe i prawa
obligacyjne. Z kolei do praw obligacyjnych nale¿¹ najem i dzier¿awa15.
Identycznie zosta³o to uregulowane w Dyrektywie Rady 92/50/EWG i w
pkt 26 Dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynuj¹cej procedury udzielania zamówieñ publicznych przez podmioty
dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.
4. Umów z zakresu prawa pracy.

15
WIK, Czy najem i dzier¿awa podlegaj¹ ustawie, Rzeczpospolita z dnia 21 kwietnia
2004 r., nr 94.
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5. Zamówieñ objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ lub je¿eli tego wymaga
istotny interes bezpieczeñstwa pañstwa.
6. Jednostek sektora finansowego i innych pañstwowych jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej, którym przyznano w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej wy³¹czne prawo do
œwiadczenia tych us³ug.
7. Przyznawania dotacji ze œrodków publicznych na podstawie ustaw.
8. Zamówieñ i konkursów, których wartoœæ nie przekracza w z³otych
równowartoœci kwoty 6.000 euro.
9. Zamówieñ udzielanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1
pkt 5 i 6, finansowanych z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej, przeznaczonych na modernizacjê gospodarstw rolnych16.

Us³ugi w zamówieniach publicznych
Definicja us³ug jest identyczna jak w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych17. Us³ug¹ w rozumieniu
art. 2 pkt 10 nowej ustawy jest wszelkie œwiadczenie, którego przedmiotem nie s¹ roboty budowlane lub dostawy18. Wœród 13 rodzajów bêd¹cych przedmiotem postêpowania o udzielenie zamówienia ustawodawca wymieni³ us³ugi prawnicze. Do wszystkich wymienionych us³ug
zamawiaj¹cy mo¿e nie stosowaæ przepisów ustawy w przedmiocie:
a) wstêpnych og³oszeñ informacyjnych,
b) terminów,
c) wadium,
d) zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie w³aœciwoœci
wykonawcy oraz innych, jak wartoœci zamówienia przes³anek wyboru
trybu:
– negocjacji z og³oszeniem,
– negocjacji bez og³oszenia,
16
Dodany art. 107 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwi¹zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 96, poz. 959.
17
Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.
18
Bli¿ej R. S z t y k, Zamówienia publiczne w praktyce notarialnej, Rejent 2002, nr 1,
s. 13-33.
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– zapytania o cenê,
e) dla zamówieñ okreœlonych w pkt 3-13 (prawniczych), a tak¿e
przes³anek wyboru trybu zamówieñ z wolnej rêki, bez obowi¹zku zatwierdzenia jego przez prezesa UZP.
W razie zbiegu tych us³ug z innymi us³ugami, dostawami lub robotami
budowlanymi do udzielania zamówieñ stosuje siê przepisy dotycz¹ce tego
przedmiotu, którego wartoœciowy udzia³ jest najwiêkszy. Nie mo¿na w celu
unikniêcia procedur udzielania zamówieñ ³¹czyæ innych zamówieñ z us³ugami. Do us³ug prawniczych, w myœl za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU)19, zosta³y zaliczone us³ugi notarialne. Klasyfikacja
ta jest stosowana w statystyce, ewidencji dokumentacji, rachunkowoœci
oraz w urzêdowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji
publicznych. Ma wiêc szerokie zastosowanie do zamówieñ publicznych.
Równie¿ pod rz¹dem poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów us³ugi
notarialne by³y zaliczone do us³ug prawniczych pod poz. 74.11.15-00.10
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug.
Odrêbnym i kontrowersyjnym problemem jest rozstrzygniêcie kwestii, na ile czynnoœæ notarialna mo¿e byæ uwa¿ana za us³ugê w œwietle
prawa o notariacie.

Zakres stosowania ustawy
Zamówieniami publicznymi s¹ umowy odp³atne, zawierane miêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹, których przedmiotem s¹ us³ugi, dostawy
lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13).
Przepisy ustawy stosuje siê do udzielania zamówieñ przez:
1. Jednostki sektora finansów publicznych wymienione w art. 5 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych20.

19

Dz.U. Nr 89, poz. 844. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Dla celów podanych w przepisie stosuje siê poprzedni¹ klasyfikacjê z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r., Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm., najpóŸniej do dnia
31 grudnia 2005 r. Na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), Dz.U. Nr 33, poz. 289, wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 maja 2004 r. nowa klasyfikacja dzia³alnoœci.
20
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148.
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2. Inne pañstwowe jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej.
3. Inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokojenia
potrzeb o charakterze powszechnym nie maj¹cym charakteru przemys³owego, o ile wymienione podmioty pojedynczo albo wspólnie, bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio przez inny podmiot finansuj¹ je w ponad 50%,
lub posiadaj¹ ponad po³owê udzia³ów, albo akcji, albo te¿ sprawuj¹ nadzór
nad organem zarz¹dzaj¹cym, b¹dŸ maj¹ prawo do powo³ywania ponad
po³owy sk³adu organu nadzorczego, lub zaradzaj¹cego.
4. Inne podmioty œciœle okreœlone w ustawie, przy których wystêpuj¹
tak¿e wymienione kryteria.
Zakres przedmiotowy ustawy zosta³ doprecyzowany i rozszerzony
w poni¿szych przepisach:
1) w art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami21 przy wy³anianiu zarz¹dcy lub przedsiêbiorcy nieruchomoœciami stanowi¹cymi zasoby okreœlone w art. 20,
2) w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych22 przy wyborze zarz¹dzaj¹cego œrodkami FRD,
odbywanego w trybie negocjacji z og³oszeniem lub negocjacji bez og³oszenia (stosuje siê odpowiednio),
3) w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:
a) w art. 28 ust. 4 postanawiaj¹cym, ¿e jednostki sektora finansów
publicznych dokonuj¹ zakupów towarów, us³ug i robót budowlanych,
b) w art. 92 pkt 5, ¿e zlecanie zadañ powinno odbywaæ siê przez
wybór najkorzystniejszej oferty,
4) w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej23 przy wyborze organizatora kszta³cenia prowadz¹cego
specjalizacjê finansow¹ ze œrodków publicznych (stosuje siê odpowiednio),
5) w art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych24 przy wyborze wykonawcy prac,
21
22
23
24

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.
Nr 137, poz. 887 ze zm.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116.
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6) w art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony œrodowiska25 przy zleceniach opisanych w ustawie na okres od
5 do 8 lat,
7) w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia26 przy zawieraniu umów
o udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych (stosuje siê odpowiednio art. 29 i 30
ustawy o zamówieniach publicznych).
Przepisy ustawy stosuje siê tak¿e do wspólnot mieszkaniowych,
w których gmina ma przewagê wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej
w granicach okreœlonych w ustawie27. Przewa¿a tak¿e pogl¹d, ¿e przepisom ustawy podlega Telekomunikacja Polska SA. Przeciwnicy jego
uwa¿aj¹, ¿e nie stosuje siê w tym przypadku ustawy w drodze wyk³adni
art. 130 ust. 4, jako ¿e us³ugi te spe³nia równie¿ inny operator na tym
samym obszarze geograficznym i na tych samych warunkach28.

Zasady udzielania zamówieñ
Na zamawiaj¹cym, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej ci¹¿y obowi¹zek przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie
zamówienia. Powinno byæ ono przeprowadzone z zachowaniem uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania stron. Zasady te s¹ z kolei okreœlone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji29, w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i kon25

Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.
Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.
27
Patrz R. K r u p a - D ¹ b r o w s k a, Targi o ustawowe przetargi, Rzeczpospolita z dnia
8-9 maja 2004 r., nr 107.
28
Bli¿ej DP, Potentat nie chce przetargów, Rzeczpospolita z dnia 26 maja 2004 r.,
nr 122.
29
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwi¹zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 96, poz. 959, wdro¿ono
Dyrektywê Wspólnot Europejskich 84/450/EWG z dnia 10 wrzeœnia 1984 r. w sprawie
zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, Dz.Urz. WE L 250 z 19.09.1984 oraz
Dyrektywê 97/55/WE z dnia 6 paŸdziernika 1997 r., zmieniaj¹c¹ powy¿sz¹ dyrektywê,
dotycz¹c¹ reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d w celu w³¹czenia do niej reklamy porównawczej,
Dz.Urz. WE L 290 z 23.10.1997.
26
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sumentów30, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych
ustaw31, nowelizuj¹cej dotychczasowe przepisy i wdra¿aj¹cej wymienione tam dyrektywy. Ponadto na zasadzie art. 43 cytowanej ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. wdro¿ono Dyrektywê 98/27/WE z dnia 19 maja
1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu
ochrony interesów konsumentów32. Pierwsza ustawa normuje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzia³alnoœci gospodarczej
i w us³ugach w interesie publicznym, przedsiêbiorców oraz klientów,
a zw³aszcza konsumentów, druga zaœ okreœla warunki rozwoju i ochrony
konkurencji oraz zasady podejmowania w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiêbiorców i konsumentów. Ka¿da z nich inaczej zdefiniowa³a pojêcie przedsiêbiorcy. W rozumieniu pierwszej ustawy s¹ nimi
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce
osobowoœci prawnej, które prowadz¹c nawet ubocznie dzia³alnoœæ zarobkow¹ lub zawodow¹ uczestnicz¹ w dzia³alnoœci gospodarczej (art. 2).
W myœl drugiej, za przedsiêbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorcê w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej33,
czyli osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ oraz nie maj¹c¹ osobowoœci prawnej
spó³kê prawa handlowego, która zawodowo, we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje równie¿ zarobkow¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ (art. 2 ust.
1), z wyj¹tkami tam wymienionymi. Ponadto jest ni¹ osoba fizyczna,
osoba prawna, a tak¿e jednostka organizacyjna nie maj¹ca osobowoœci
prawnej organizuj¹ca lub œwiadcz¹ca us³ugi o charakterze u¿ytecznoœci
publicznej, które nie s¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej.
Uniwersalna definicja przedsiêbiorcy zawarta jest w art. 431 k.c. Za
przedsiêbiorcê uwa¿a siê osobê fizyczn¹ i jednostkê organizacyjn¹ prowadz¹c¹ we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹.
Przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹, któr¹ jest przy osobach fizycznych jej
imiê i nazwisko.

30
31
32
33

Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804.
Dz.U. Nr 93, poz. 891.
Dz.Urz. WE L 166 z 11.06.1998.
Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z póŸn. zm.
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Artyku³ 4 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (przekazanej do Senatu) za przedsiêbiorcê uznaje osobê
fizyczn¹, osobê prawn¹ i jednostkê organizacyjn¹ nie bêd¹c¹ osob¹ prawn¹,
której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ prowadzenia we
w³asnym imieniu dzia³alnoœci gospodarczej. Uznaje siê równie¿ za niego
wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej. Prawodawca konsekwentnie zmierza do zunifikowania przepisów i uznania równie¿ notariusza za przedsiêbiorcê w rozumieniu tej
ustawy. Znalaz³o to wyraz w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dnia 6 lutego 2004 r.,
druk sejmowy nr 2496. W art. 11 projektu legislator zaproponowa³ uchylenie art. 24a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
postanawiaj¹cego, ¿e notariusz nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, który utraci moc na
zasadzie art. 53 ustawy. W konsekwencji tych zmian notariusz podlega³by
zasadom obowi¹zuj¹cym przedsiêbiorcê, w tym wpisowi do ewidencji
gospodarczej. Propozycja ta godzi w status zawodowy notariusza jako
funkcjonariusza publicznego i osobê zaufania publicznego, sporz¹dzaj¹cego zlecone mu przez ustawê czynnoœci notarialne o charakterze publicznoprawnym, dlatego nale¿y zgodziæ siê w ca³oœci z krytyk¹ przedstawionej propozycji, wyra¿on¹ we wspólnym wyst¹pieniu Porozumienia
Samorz¹dów Zawodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych (tak¿e
KRN) z dnia 31 marca 2004 r., skierowan¹ do Sejmu. Odst¹pienie od
tych propozycji legislacyjnych i utrzymanie status quo dotychczasowego
rozwi¹zania prawnego, okreœlaj¹cego pozycjê zawodow¹ notariusza jest
konieczne i znajduje oparcie w ratio legis.
Prezentowane rozwi¹zania prawne nie bior¹ pod uwagê innych definicji przedsiêbiorcy, stworzonych na u¿ytek odrêbnych ustaw. Nie podejmuj¹c dalszych rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e pozycja prawna
notariusza w procedurach zamówieñ publicznych nie zosta³a precyzyjnie
i jednoznacznie okreœlona. Przepisy prawa unijnego, omawiana ustawa,
kierunek orzecznictwa34 oraz wyk³adnia naczelnych organów administracji publicznej przes¹dzaj¹ o zaliczeniu czynnoœci notarialnych do us³ug
34
Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r. III SZ 4/03 uchyli³ uchwa³ê KRN zakazuj¹c¹
notariuszowi uczestniczenia w przetargach na sporz¹dzenie czynnoœci notarialnych przy
realizacji przepisów o zamówieniach publicznych. Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r.
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prawniczych. Okolicznoœæ ta determinuje stosowanie procedur obowi¹zuj¹cych przy zamówieniach publicznych, z zachowaniem zasad przewidzianych w prawie o notariacie.
Postêpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonuj¹ je osoby
zapewniaj¹ce bezstronnoœæ i obiektywizm35. Postêpowanie jest prowadzone w jêzyku polskim, a tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj¹cy mo¿e wyraziæ zgodê na z³o¿enie wniosku i innych
dokumentów równie¿ w jednym z jêzyków powszechnie u¿ywanych
w handlu miêdzynarodowym lub jêzyku kraju, w którym zamówienie jest
udzielane36.
Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia s¹:
1) przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne
og³oszenie o zamówieniu oferty mog¹ sk³adaæ wszyscy zainteresowani
wykonawcy; je¿eli wartoœæ zamówienia przekracza równowartoœæ kwoty
60.000 euro, zamawiaj¹cy przekazuje og³oszenie o zamówieniu prezesowi
UZP, który ¿¹da wniesienia wadium,
III SK 26/04 dokona³ wyk³adni § pkt 2 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza przy stosowaniu konkurencyjnych kwot wynagrodzenia za sporz¹dzone czynnoœci notarialne;
patrz I. L e w a n d o w s k a, Nieetyczny zakaz w kodeksie etyki, Rzeczpospolita z dnia 8
kwietnia 2004 r., nr 84 oraz A. M i c h a l s k i, Szkodliwe ograniczenia, Rzeczpospolita
z dnia 12 maja 2004 r., nr 110. Zdaniem C. Banasiñskiego, prezesa UZP, „[n]otariusze
tak samo jak inni przedsiêbiorcy powinni konkurowaæ ze sob¹ cen¹ us³ug z po¿ytkiem dla
wszystkich klientów”. Wyrok TK z 10 grudnia 2003 r. K 49/01 orzek³, ¿e art. 5 pr. o not.
i rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy
notarialnej s¹ niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
te trac¹ moc z dniem 30 czerwca 2004 r. Ustaw¹ z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie (przekazana do Senatu) nadano nowe brzmienie art. 5, a nadto
dodatkowo zajêto stanowisko w sprawie utworzenia Izby Notarialnej w okrêgu S¹du Apelacyjnego w Szczecinie.
35
A. K o w a l c z y k, A. M i n k o w i c z - F l a n e k, Oferent oferentowi nie równy,
Rzeczpospolita z dnia 9 kwietnia 2004 r., nr 85. Autorzy omawiaj¹ problem korupcji
w zamówieniach publicznych.
36
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim, jêzyka
polskiego u¿ywa siê w obrocie prawnym na terytorium RP pomiêdzy podmiotami polskimi
oraz gdy jedna ze stron jest podmiotem polskim, Dz.U. Nr 90, poz. 999. Zasadnicze
zmiany, obejmuj¹ce tak¿e przepisy dostosowawcze do prawa unijnego, zosta³y dokonane
ustaw¹ z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o jêzyku polskim, Dz.U. Nr 92, poz.
878. W myœl art. 1, w nowym brzmieniu przepisy ustawy dotycz¹ ochrony jêzyka polskiego, u¿ywania go w realizacji zadañ publicznych oraz w obrocie i zakresie prawa pracy
na terytorium RP.
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2) przetarg ograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne og³oszenie o zamówieniu wykonawcy sk³adaj¹ wnioski o dopuszczenie do
udzia³u w przetargu, a oferty sk³adaj¹ jedynie zaproszeni wykonawcy, nie
mniej ni¿ 5, a nie wiêcej ni¿ 20.
Ponadto zamawiaj¹cy mo¿e udzieliæ zamówienia w trybie:
1) negocjacji z og³oszeniem, w którym po publicznym og³oszeniu
o zamówieniu zamawiaj¹cy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nastêpnie
zaprasza ich do sk³adania ofert, o ile zostan¹ spe³nione przes³anki ustawowe,
2) negocjacji bez og³oszenia, w którym zamawiaj¹cy negocjuje warunki umowy z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nastêpnie zaprasza ich do sk³adania ofert, o ile zostan¹ spe³nione przes³anki ustawowe,
3) zamówienia z wolnej rêki, w którym zamawiaj¹cy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawc¹ w razie zaistnienia warunków ustawowych,
4) zapytania o cenê, w którym zamawiaj¹cy kieruje pytanie o cenê
do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do sk³adania
ofert. Do sk³adania ofert zaprasza siê tak¹ iloœæ wykonawców, która
zapewnia konkurencjê oraz wybór najkorzystniejszej z co najmniej piêciu
ofert. Ka¿dy z wykonawców mo¿e zaproponowaæ tylko jedn¹ cenê i nie
mo¿e jej zmieniæ. Nie prowadzi siê negocjacji w sprawie cen. Zamówienie
otrzymuje wykonawca, który zaoferowa³ najkorzystniejsz¹ ofertê. Przedmiotem tego trybu mog¹ byæ dostawy lub us³ugi powszechnie dostêpne,
o ustalonych standardach jakoœciowych, a wartoœæ zamówienia nie mo¿e
przekroczyæ równowartoœci 60.000 euro,
5) aukcji elektronicznej, w którym za pomoc¹ formularza umieszczonego na stronie internetowej wykonawcy sk³adaj¹ kolejne korzystniejsze
oferty (post¹pienia) podlegaj¹ce automatycznej klasyfikacji. Przedmiotem
tego trybu mog¹ byæ dostawy powszechnie dostêpne o ustalonych standardach jakoœciowych. Wartoœæ zamówienia nie mo¿e przekroczyæ 60.000
euro. Oferta musi byæ z³o¿ona pod rygorem niewa¿noœci w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Podlega
automatycznej klasyfikacji na podstawie cen. Przestaje wi¹zaæ, gdy inny
wykonawca z³o¿y ofertê korzystniejsz¹. Zamawiaj¹cy udziela zamówienia
wykonawcy, który zaoferowa³ najni¿sz¹ cenê.
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Og³oszenia przekazywane s¹ prezesowi UZP pisemnie, faksem lub
drog¹ elektroniczn¹ za pomoc¹ formularza umieszczonego na stronie
internetowej; pisemnie, faksem lub drog¹ elektroniczn¹ Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Publikuje siê je odpowiednio
w Biuletynie Zamówieñ Publicznych oraz w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej37.
Zarówno do czynnoœci zamawiaj¹cego, jak i wykonawców stosuje
siê przepisy kodeksu cywilnego, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej (art. 14).
W zasadzie postêpowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiaj¹cy. Mo¿e on powierzyæ te czynnoœci w³asnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty te dzia³aj¹ jako pe³nomocnicy. Dla zachowania obiektywnoœci osoby wymienione w art.
17 s¹ ex lege wy³¹czone z postêpowania o udzielenie zamówienia. Osoby
wykonuj¹ce czynnoœci w postêpowaniu sk³adaj¹ pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania pisemne oœwiadczenie o braku lub
istnieniu okolicznoœci stanowi¹cej przes³anki ich wy³¹czenia. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie postêpowania jest kierownik zamawiaj¹cego. Powo³uje on komisjê przetargow¹, je¿eli wartoœæ
zamówienia przekracza równowartoœæ 60.000 euro. Wykonawcy mog¹
wspólnie ubiegaæ siê o udzielenie zamówienia. Z postêpowania o udzielenie
zezwolenia wyklucza siê wykonawców i inne podmioty wymienione w art.
24, w razie zaistnienia przes³anek tam opisanych.
Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od wykonawców wy³¹cznie oœwiadczeñ
i dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia wskazanych w og³oszeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do
sk³adania ofert. Przy zamówieniach przekraczaj¹cych 60.000 euro zamawiaj¹cy ¿¹da od wykonawcy dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie
warunków udzia³u w postêpowaniu. Zosta³y one sprecyzowane w rozporz¹dzeniu wykonawczym38. Wynika z niego, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e
¿¹daæ dokumentów tam wymienionych w formie orygina³ów lub ksero37
Patrz bli¿ej rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og³oszeñ przekazywanych Prezesowi Urzêdu Zamówieñ Publicznych oraz
Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Dz.U. Nr 48, poz. 460.
38
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nianie warunków udzia³u w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od wykonawcy, Dz.U. Nr 71,
poz. 645.
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kopii poœwiadczonych za zgodnoœæ z orygina³em przez wykonawcê. W razie gdy w kraju pochodzenia osoby b¹dŸ w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siê ¿¹danych dokumentów, zastêpuje siê je dokumentem zawieraj¹cym oœwiadczenie z³o¿one
przed notariuszem, w³aœciwym organem s¹dowym, administracyjnym
albo organem samorz¹du zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio
z kraju pochodzenia osoby, b¹dŸ kraju, w którym wykonawca ma siedzibê, albo miejsce zamieszkania. Oœwiadczenie powinno zawieraæ dane
wymienione w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia, czyli ¿e nie otwarto jego likwidacji, nie og³oszono upad³oœci, nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania siê o zamówienie, ¿e nie zalega i uiszcza podatki, ¿e odroczono
lub roz³o¿ono na raty zaleg³e p³atnoœci lub wstrzymano wykonanie decyzji
w³aœciwego organu, a nadto oœwiadczenie o niekaralnoœci.
W myœl art. 49, przedmiot zamówienia opisuje siê w sposób jednoznaczny i wyczerpuj¹cy, za pomoc¹ dostatecznie dok³adnych i zrozumia³ych okreœleñ, umo¿liwiaj¹cych uczciw¹ konkurencjê. Zamawiaj¹cy mog¹
w og³oszeniach warunkowaæ osi¹ganie przez wykonawców okreœlonej
wysokoœci obrotu rocznego dzia³alnoœci gospodarczej. Wymóg ten stawia
czêœæ przedsiêbiorstw w mniej korzystnej sytuacji, np. mniejsze przedsiêbiorstwa nie osi¹gaj¹ce takiego obrotu. Jest to wbrew zasadzie honorowania przywileju wolnej konkurencji39. Za podstawê wartoœci zamówienia bierze siê ca³kowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez
podatku od towarów i us³ug, ustalone przez zamawiaj¹cego z nale¿yt¹
starannoœci¹40. Zamawiaj¹cy nie mo¿e dla unikniêcia stosowania ustawy
dzieliæ zamówienia na czêœci lub zani¿aæ jego wartoœæ. Przy zamówieniach na us³ugi finansowe wartoœci¹ zamówienia s¹ op³aty, prowizje,
odsetki i inne podobne œwiadczenia. Wykonawca mo¿e z³o¿yæ jedn¹ ofertê
za zgod¹ zamawiaj¹cego, mo¿e nast¹piæ z³o¿enie oferty wariantowej, je¿eli
cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Zamawiaj¹cy sporz¹dza pisemny protokó³ z postêpowania zawieraj¹cy opis przedmiotu, informacjê o trybie
udzielenia zamówienia, informacjê o wykonawcach, cenê i inne istotne
39
Bli¿ej S. W i k a r i a k, Subiektywizm ogranicza konkurencjê, Rzeczpospolita z dnia
26 lutego 2004 r., nr 48.
40
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie œredniego
kursu z³otego w stosunku do euro, stanowi¹cego podstawê przeliczenia wartoœci zamówieñ
publicznych, Dz.U. Nr 40, poz. 356.
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elementy ofert oraz wskazanie wybranej oferty. Dok³adna treœæ protoko³u
zosta³a omówiona w rozporz¹dzeniu wykonawczym41.
Ustawa przewiduje szczególny tryb postêpowania w postaci konkursu. Stanowi on publiczne przyrzeczenie, w którym przez og³oszenie zamawiaj¹cy przyrzeka nagrodê za wykonanie i przeniesienie prawa do
wybranej przez s¹d konkursowy pracy. Przedmiotem konkursu mog¹ byæ
prace z zakresie planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
W postêpowaniu na udzielenie koncesji na roboty budowlane mog¹
uczestniczyæ wykonawcy spe³niaj¹cy warunki okreœlone przez zamawiaj¹cego. Do jej udzielenia stosuje siê odpowiednio przepisy o przetargu
nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacjach z og³oszeniem.
Zamówienia sektorowe stosuje siê do zamówieñ udzielanych przez
podmioty wymienione w ustawie w celu wykonania okreœlonych rodzajów dzia³alnoœci, je¿eli wartoœæ zamówienia przekracza równowartoœæ
kwoty 400.000 euro dla dostaw lub us³ug oraz 5.000 000 euro dla robót
budowlanych.

Umowy w zamówieniach publicznych
Do umów w sprawach zamówieñ publicznych stosuje siê przepisy
kodeksu cywilnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Umowa powinna
byæ zawarta pod rygorem niewa¿noœci w formie pisemnej, chyba ¿e
przepisy odrêbne wymagaj¹ formy szczególnej (art. 139 ust. 2). Umowy
s¹ jawne i podlegaj¹ udostêpnieniu na warunkach przewidzianych w przepisach o dostêpie do informacji publicznej. Wprowadzona w szerokim
zakresie jawnoœæ postêpowania niesie za sob¹ ryzyko wykorzystania przez
wykonawców informacji z protoko³ów postêpowañ do zawy¿ania ceny.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e ograniczenie jawnoœci przewidziane w art. 8 jest
niewystarczaj¹ce dla zobiektywizowania procedur postêpowañ. Jawnoœæ
protoko³u przewiduje art. 96 ust. 3, natomiast za³¹czników do niego dopiero
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa¿nienia postê-

41
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protoko³u postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, Dz.U. Nr 71, poz. 646.
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powania42. Zakres œwiadczenia z umowy powinien byæ identyczny z jego
zobowi¹zaniem wynikaj¹cym z oferty. Zmiana umowy mo¿e nast¹piæ
tylko w razie zaistnienia okolicznoœci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ
w chwili zawarcia umowy lub s¹ one korzystne dla zamawiaj¹cego (art.
144 ust. 1). Umowê zawiera siê na czas oznaczony. Jest ona niewa¿na
z mocy prawa w czêœci wykraczaj¹cej poza okreœlenie przedmiotu zamówienia w specyfikacji lub je¿eli zaistniej¹ warunki podane w art. 146
ustawy43. W tym kontekœcie mo¿na równie¿ dopuœciæ mo¿liwoœæ odst¹pienia od umowy przez wykonawcê, o ile zaistniej¹ warunki przewidziane
w ustawie. Odst¹pienie od umowy bêdzie wówczas zgodne z zasad¹
swobody umów wynikaj¹c¹ z art. 3531 k.c.44
Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od wykonawcy zabezpieczenia nale¿ytego
wykonania w razie zaistnienia warunków ustawowych. Mog¹ byæ z niego
dochodzone roszczenia w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. O rodzaju wnoszonego zabezpieczenia decyduje wykonawca. Mo¿e byæ ono wniesione w pieni¹dzu, porêczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz porêczeniach przez
okreœlone podmioty. Za zgod¹ zamawiaj¹cego zabezpieczenie mo¿e byæ
wnoszone tak¿e w wekslach, z porêczeniem wekslowym banku, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartoœciowych emitowanych przez
Skarb Pañstwa lub jednostkê samorz¹du terytorialnego albo przez ustanowienie zastawu rejestrowego na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiaj¹cego za nale¿ycie wykonane.

Œrodki odwo³awcze i zaskar¿enia
Centralnym organem administracji rz¹dowej, w³aœciwym w sprawach
zamówieñ publicznych, jest Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych, nad
42

Patrz S. W i k a r i a k, Ryzykowna jawnoœæ, Rzeczpospolita z dnia 15 marca 2004 r.,

nr 63.
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Patrz S. W i k a r i a k, Zmiana regu³ w trakcie gry, Rzeczpospolita z dnia 24 lutego
2004 r., nr 46.
44
Tak wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2003 r. III CKN 1320/00, wydany pod rz¹dem
obowi¹zywania art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,
Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, o podobnej treœci jak art. 44 ust. 1 obecnej ustawy; patrz
równie¿ I. L e w a n d o w s k a, Budowa szko³y przerwana z braku pieniêdzy, Rzeczpospolita z dnia 20 maja 2004 r., nr 117.
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którym nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Prezes UZP przeprowadza kontrolê udzielania zamówieñ. Rada zamówieñ publicznych przewidziana w ustawie jest organem doradczo-opiniodawczym prezesa.
Do rozpatrywania odwo³ania od oddalenia lub odrzucenia protestów
wnoszonych w postêpowaniu o udzielenie zamówienia przewidziano
instytucjê arbitrów45. Listê arbitrów prowadzi i og³asza prezes UZP w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. Arbitrem mo¿e byæ osoba, która jest
obywatelem polskim, posiada wy¿sze wykszta³cenie i pe³n¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych, korzysta z pe³ni praw publicznych, nie by³a prawomocnie skazana za przestêpstwa umyœlne i w ci¹gu 5 lat nie zosta³a
skreœlona z listy arbitrów z powodu ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków.
Prezes UZP prowadzi nabór na listê arbitrów raz na 3 lata. Uprawnionymi
do zg³aszania kandydatów s¹ równie¿ okrêgowe izby radców prawnych
i okrêgowe rady adwokackie. Wpis na listê arbitrów nastêpuje w drodze
decyzji administracyjnej, po zdaniu egzaminu ze znajomoœci przepisów
o zamówieniach publicznych przed komisj¹ powo³an¹ przez prezesa UZP.
Kadencja arbitra trwa 6 lat. Podlega on ochronie prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym i otrzymuje wynagrodzenie za wykonywane czynnoœci. Arbiter mo¿e byæ wyznaczony przez prezesa UZP na obserwatora przy postêpowaniach, których równowartoœæ dostaw lub us³ug
przekracza 5.000 000 euro. Nie mo¿e byæ wyznaczony do rozpoznania
odwo³ania, w którym bra³ udzia³ jako obserwator. Obserwatorowi przys³uguje wynagrodzenie za jego czynnoœci.
Z niewiadomych przyczyn ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoœci
powo³ania na arbitra notariusza. Jest on osob¹ zaufania publicznego i tym
samym kompetentnym do pe³nienia tej odpowiedzialnej funkcji. Predyspozycje i umiejêtnoœci zawodowe uzasadnia³yby jego udzia³ w postêpowaniu, tym bardziej ¿e w ustawodawstwach pañstw unijnych pozycja
notariusza jest znaczna i uregulowana w ustawie.
Œrodki ochrony prawnej przys³uguj¹ wykonawcom i uczestnikom konkursu oraz innym osobom, których interes prawny dozna³ uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiaj¹cego przepisów ustawy. Nale¿¹ do
nich protest, odwo³anie oraz skarga do s¹du. Protest na czynnoœci za45
Bli¿ej rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu
wpisu na listê arbitrów, sposobu powo³ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania
egzaminu oraz zakresu egzaminu, Dz.U. Nr 98, poz. 997.
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mawiaj¹cego w toku postêpowania oraz na zaniechanie czynnoœci, do
których jest obowi¹zany ustaw¹, mo¿na wnieœæ na piœmie do zamawiaj¹cego. Jest on dopuszczalny tylko przed zawarciem umowy.
Odwo³anie od oddalenia lub odrzucenia protestu wnosi siê do Prezesa
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w terminie 5 dni od dnia dorêczenia rozstrzygniêcia protestu. Do postêpowania odwo³awczego stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o s¹dzie polubownym, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej. Odwo³anie rozpatruje trzech arbitrów
z listy, wskazanych przez prezesa UZP w terminie 15 dni od dnia jego
wniesienia na jawnej rozprawie je¿eli nie podlega ono odrzuceniu. Zespó³
arbitrów, wydaj¹c wyrok, uwzglêdnia ustalenia dokonane w postêpowaniu. Na wyrok zespo³u arbitrów oraz ich postanowienie koñcz¹ce postêpowanie odwo³awcze przys³uguje skarga do s¹du okrêgowego w³aœciwego dla siedziby albo miejsce zamieszkania zamawiaj¹cego. Skargê wnosi
siê za poœrednictwem prezesa UZP w terminie 7 dni od dorêczenia orzeczenia.
W postêpowaniu tym stosuje siê przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o apelacji, je¿eli ustawa nie postanawia inaczej. S¹d okrêgowy
rozpoznaje skargê niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 3 miesiêcy od
dnia jej wp³yniêcia do s¹du. Od wyroku s¹du nie przys³uguje kasacja.
Reasumuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e omawiana ustawa spe³nia wymagania nowoczesnego aktu prawnego, odpowiadaj¹cego standardom europejskim. Zosta³a dostosowana do przepisów unijnych, a przy jej redakcji
korzystano z dotychczasowych doœwiadczeñ z realizacji poprzedniego
rozwi¹zania prawnego. Wyst¹pi³y jednak¿e nieliczne uchybienia w zakresie sprecyzowania niektórych instytucji, co wywo³uje trudnoœci interpretacyjne. Wiêkszoœæ z nich zostanie wyjaœniona w drodze wyk³adni prezentowanej w doktrynie lub w orzecznictwie. Nale¿y jednak ju¿ w tej
chwili przedstawiæ wniosek de lege ferenda w przedmiocie jej nowelizacji
i stworzenia mo¿liwoœci, by notariusz równie¿ móg³ byæ arbitrem. Ponadto istnieje potrzeba doprecyzowania zakresu przedmiotowego dzia³ania
ustawy i zniesienia dostrze¿onych uchybieñ w postêpowaniu przy udzielaniu zamówieñ.
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