TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU:

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane i usługi

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO:
DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie
udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (89/665/EWG)1

Jedn.
red.

Art. 1

Treść przepisu UE

Obowią
zek
wdroże
nia
T/N
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do T
zamówień, o których mowa w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE,
chyba że zamówienia te wyłączono zgodnie z art.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 oraz 37 tej
dyrektywy.
Niniejsza
dyrektywa
ma
również
zastosowanie do koncesji udzielanych przez
instytucje zamawiające, o których mowa w
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE, chyba że koncesje te wyłączono
1

Jedn.
red.

Art. 1
ust. 1
oraz ust.
2 pkt. 2)

Treść przepisu projektu ustawy Pzp

Jedn.
red.

Art. 1. 1. Zamówieniem publicznym Art. 1
jest każda umowa odpłatna zawierana
między zamawiającym a wykonawcą,
której przedmiotem jest dostawa, usługa
lub robota budowlana.
2. Ustawa określa:
1) zasady i tryby udzielania zamówień
publicznych oraz przeprowadzania
konkursów;
2) środki ochrony prawnej w zakresie
zamówień
publicznych
i

Treść przepisu ustawy o umowach
koncesji na roboty budowlane i
usługi2

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i
procedury udzielania zamówień w
drodze umów koncesji na roboty
budowlane lub usługi, środki ochrony
prawnej oraz organy właściwe w
sprawach uregulowanych w ustawie.
2. Na podstawie umowy koncesji,
zamawiający powierza wykonawcy
wykonanie robót budowlanych lub
świadczenie usług i zarządzanie tymi
usługami
za
wynagrodzeniem
stanowiącym wyłącznie prawo do

Zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 31).
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Uwzględniono tylko przepisy szczególne ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane i usługi. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane w kolumnie 4 i 5
1

zgodnie z art. 10, 11, 12, 17 i 25 tej dyrektywy.

konkursów;
3) kontrolę
udzielania
publicznych;

Zamówienia w rozumieniu niniejszej
dyrektywy obejmują zamówienia publiczne,
umowy ramowe, koncesje na roboty budowlane i
usługi oraz dynamiczne systemy zakupów.

eksploatacji obiektu budowlanego lub
wykonywania
usług
będących
przedmiotem tej umowy, albo takie
prawo wraz z płatnością.

zamówień

4) organy właściwe w sprawach
uregulowanych w ustawie.

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne T
środki, aby zapewnić - w odniesieniu do
zamówień
objętych
zakresem stosowania
dyrektywy
2014/24/UE
lub
dyrektywy
2014/23/UE - możliwość skutecznego, a
zwłaszcza możliwie szybkiego, odwołania od
decyzji podjętych przez instytucje zamawiające,
zgodnie z warunkami określonymi w art. 2-2f
niniejszej dyrektywy, z powodu naruszenia przez
te decyzje prawa unijnego w dziedzinie zamówień
publicznych lub naruszenia krajowych przepisów
transponujących to prawo.

Dział IX
ustawy
Pzp –
Środki
ochrony
prawnej

Dział V
– Środki
ochrony
prawnej
oraz na
mocy
art. 52
Dział IX
ustawy
Pzp

Art. 303
ust. 1

Art. 52

2. Państwa członkowskie zapewniają, by nie
istniała
dyskryminacja
pomiędzy
przedsiębiorstwami, które mogą wystąpić z
roszczeniami z tytułu poniesionej szkody w
ramach procedury udzielania zamówienia, w
wyniku zawartego w niniejszej dyrektywie
rozróżnienia pomiędzy przepisami krajowymi
wdrażającymi prawo wspólnotowe a pozostałymi
przepisami krajowymi.
3. Państwa
członkowskie
zapewniają
dostępność procedur odwoławczych, w ramach
szczegółowych przepisów, które
państwa

T

Art. 303. 1. Środki ochrony prawnej
2

Art. 52. Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
zawarciu umowy koncesji oraz poniósł

członkowskie mogą ustanowić, przynajmniej dla
każdego podmiotu, który ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia i który poniósł
szkodę lub może ponieść szkodę w wyniku
domniemanego naruszenia.

określone
w
niniejszym
dziale
przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia publicznego oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku
naruszenia
przez
zamawiającego przepisów ustawy.

N
4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby
każdy podmiot, który zamierza skorzystać z
procedury odwoławczej, poinformował instytucję
zamawiającą o domniemanym naruszeniu oraz o
zamiarze wniesienia odwołania, pod warunkiem
że nie ma to wpływu na okres zawieszenia typu
standstill, zgodnie z art. 2a ust. 2, ani na żadne
inne terminy na wniesienie odwołania, zgodnie z
art. 2c.
N
5. Państwa członkowskie mogą wymagać,
aby zainteresowany podmiot w pierwszej
kolejności wniósł odwołanie do instytucji
zamawiającej. W takim przypadku państwa
członkowskie czuwają, by wniesienie odwołania
powodowało
natychmiastowe
zawieszenie
T
możliwości zawarcia umowy.
Państwa członkowskie decydują o środkach
komunikacji, obejmujących faks i środki
elektroniczne, z jakich należy skorzystać w celu

Art. 304
ust. 5

Art. 304. 5. Odwołujący przesyła kopię
odwołania
zamawiającemu
przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

-

Art. 304
ust. 4

Art. 304. 4. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w postaci papierowej,
podpisane własnoręcznym podpisem
albo w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3

lub może ponieść szkodę w wyniku
czynności
podjętych
przez
zamawiającego
z
naruszeniem
przepisów ustawy, przysługuje prawo do
wniesienia odwołania do Prezesa Izby
na zasadach określonych w przepisach
Działu IX „Środki Ochrony Prawnej”,
Rozdziału I „Odwołanie” ustawy z dnia
…
2015
r.
Prawo
zamówień
publicznych, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

wniesienia odwołania, o którym mowa w akapicie
pierwszym.

Art. 2

Zawieszenie, o którym mowa w akapicie N
pierwszym, nie wygasa przed upływem okresu co
najmniej 10 dni kalendarzowych ze skutkiem od
dnia następującego po dniu, w którym instytucja
zamawiająca wysłała swoją odpowiedź, jeśli
korzystała z faksu lub środków elektronicznych,
lub jeśli korzystała z innych środków komunikacji
przed upływem okresu albo co najmniej 15 dni
kalendarzowych
ze
skutkiem
od
dnia
następującego po dniu, w którym instytucja
zamawiająca wysłała swoją odpowiedź, albo co
najmniej 10 dni kalendarzowych ze skutkiem od
dnia następującego po dniu otrzymania
odpowiedzi.

-

1. Państwa
członkowskie
zapewniają T
wprowadzenie do procedur odwoławczych
określonych w art. 1 odpowiednich środków
obejmujących prawo do:

Art. 316
ust. 3
pkt. 1)

a)

Art. 316. 3. Uwzględniając odwołanie,
Izba może:
1)

przedsięwzięcia, w możliwie najkrótszym
4

jeżeli umowa w sprawie
zamówienia publicznego
nie została zawarta nakazać wykonanie lub

terminie, w drodze postanowienia, środków
tymczasowych
w
celu
naprawy
domniemanego naruszenia lub zapobieżenia
dalszym szkodom wobec podmiotów,
których to dotyczy, w tym zawieszenia lub
doprowadzenia do zawieszenia procedury
udzielania zamówienia publicznego lub
wykonania
decyzji
podjętych
przez
instytucję zamawiającą;
b)

uchylenia lub doprowadzenia do uchylenia
bezprawnych decyzji, w tym usunięcia
dyskryminujących warunków technicznych,
ekonomicznych lub finansowych zawartych
w zaproszeniu do składania ofert,
specyfikacji lub we wszelkich innych
dokumentach związanych z procedurą
udzielania zamówienia;

c)

przyznania odszkodowania
które doznały uszczerbku
naruszenia.

powtórzenie
czynności
zamawiającego
lub
nakazać
unieważnienie
czynności zamawiającego
albo

podmiotom,
w wyniku

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 oraz w
art. 2d i 2e, mogą zostać przyznane odrębnym T
organom odpowiedzialnym za poszczególne
aspekty procedury odwoławczej.

Art. 316
ust. 3
pkt. 2)
lit. a)

Art. 316. 3. Uwzględniając odwołanie, Art. 51
Izba może:
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia
publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których
mowa w art. 212:
a) unieważnić umowę

3. W sytuacji, gdy organ pierwszej instancji, który
5

Art. 51. Organem właściwym do
rozpoznawania odwołań wnoszonych w
postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji prowadzonym na podstawie
ustawy, wniosków o uchylenie zakazu
zawarcia umowy przed ogłoszeniem
orzeczenia w sprawie wniesionego
odwołania
jest
Krajowa
Izba
Odwoławcza, zwana dalej "Izbą", o
której mowa w przepisach ustawy z dnia

jest niezależny od instytucji zamawiającej,
rozpatruje odwołanie od decyzji o udzieleniu T
zamówienia, państwa członkowskie zapewniają,
aby instytucja zamawiająca nie mogła zawrzeć
umowy przed podjęciem przez organ odwoławczy
decyzji w sprawie wniosku o zastosowanie
środków tymczasowych lub o odwołanie.
Zawieszenie wygasa nie wcześniej niż okres
zawieszenia typu standstill, o którym mowa w art.
2a ust. 2 i art. 2d ust. 4 i 5.
4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych
w ust. 3 i art. 1 ust. 5 procedury odwoławcze nie N
muszą koniecznie skutkować automatycznym
zawieszeniem procedur udzielenia zamówienia,
do których się odnoszą.
5. Państwa członkowskie mogą przewidzieć,
że organ odpowiedzialny za procedury N
odwoławcze
może
wziąć
pod
uwagę
prawdopodobne konsekwencje zastosowania
środków tymczasowych dla wszystkich interesów,
co do których zachodzi prawdopodobieństwo
doznania uszczerbku, a także dla interesu
publicznego, i może podjąć decyzję o
niestosowaniu takich środków, jeżeli ich
negatywne konsekwencje mogłyby przewyższyć
płynące z nich korzyści.

Art. 307
ust. 1

Art. 307 1. W przypadku wniesienia
odwołania zamawiający nie może
zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
orzeczenia.

-

-

Decyzja
o
niezastosowaniu
środków
tymczasowych pozostaje bez uszczerbku dla
wszelkich pozostałych roszczeń podmiotu
wnoszącego o zastosowanie takich środków.
6. Państwa członkowskie mogą przewidzieć,
że w przypadku gdy wystąpiono z roszczeniem o
6

…
2015
r.
publicznych.

Prawo

zamówień

odszkodowanie w związku z bezprawnie podjętą N
decyzją, przedmiotowa decyzja musi być
uprzednio uchylona przez organ mający niezbędne
uprawnienia.

7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 2d-2f, skutki korzystania z uprawnień, o N
których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w
odniesieniu do umowy zawartej po udzieleniu
zamówienia określane są w prawie krajowym.

Ponadto z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja musi
zostać
uchylona
przed
przyznaniem
odszkodowania, państwo członkowskie może N
przewidzieć, że po zawarciu umowy zgodnie z art.
1 ust. 5, ust. 3 niniejszego artykułu lub art. 2a-2f
uprawnienia organu odpowiedzialnego za
procedury odwoławcze są ograniczone do
przyznawania
odszkodowań
wszelkim
podmiotom, które poniosły szkodę w wyniku
naruszenia.
8. Państwa
członkowskie
zapewniają
efektywne wykonanie decyzji podjętych przez T
organy odwoławcze.

-

-

-

Art. 321
Art. 321. 1. Orzeczenie Izby, po
stwierdzeniu
przez
sąd
jego
wykonalności, ma moc prawną na równi
z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego stosuje
się odpowiednio.
2.

O
7

stwierdzeniu

wykonalności

orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek
strony. Strona jest obowiązana załączyć
do wniosku oryginał lub poświadczony
przez Prezesa Izby odpis orzeczenia
Izby.
3.
Sąd
stwierdza
wykonalność
orzeczenia Izby nadającego się do
wykonania w drodze egzekucji, nadając
orzeczeniu klauzulę wykonalności.
9. W przypadku gdy organy odwoławcze nie
mają charakteru sądowego, ich decyzje są zawsze
uzasadnione na piśmie. Ponadto w takim
przypadku
należy
wprowadzić
przepisy
gwarantujące postępowanie, dzięki któremu
wszelkie ewentualnie bezprawne środki podjęte
przez organ odwoławczy lub wszelkie uchybienia
w wykonywaniu nadanych mu uprawnień będą
mogły być przedmiotem odwołania w sądzie lub
odwołania rozpatrywanego przez inny organ
będący sądem w rozumieniu art. 234 Traktatu i
niezależny zarówno od instytucji zamawiającej,
jak i organu odwoławczego.

T

Członkowie tego niezależnego organu
T
powoływani są i odwoływani na takich samych
warunkach jak sędziowie, jeżeli chodzi o urząd
odpowiedzialny za ich powołanie, okres kadencji
oraz ich odwołanie. Przynajmniej przewodniczący
tego niezależnego organu ma takie same
kwalifikacje zawodowe i prawne jak sędziowie.
Niezależny organ podejmuje decyzje po
przeprowadzeniu postępowania, w którym
wysłuchane są obie strony, a decyzje te są prawnie
wiążące, w sposób określony przez każde państwo

Art. 323
ust. 1

Art. 54
Art. 323. 1. Na orzeczenie Izby stronom
oraz
uczestnikom
postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
2. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada
1964
r.
Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.

Rozdział
7
Krajowa
Izba
Odwoła
wcza

8

Art. 54. 1. Na orzeczenie Izby stronom
oraz
uczestnikom
postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
2. Do postępowań skargowych stosuje
się odpowiednio zasady i tryb określony
w przepisach Działu IX „Środki
Ochrony Prawnej”, Rozdziału II „Skarga
do sądu” ustawy z dnia …. 2015 r.
Prawo zamówień publicznych.

członkowskie.

Art. 2a

1. Przez przyjęcie koniecznych przepisów T
uwzględniających minimalne warunki określone
w ust. 2 niniejszego artykułu i w art. 2c państwa
członkowskie zapewniają, aby podmioty, o
których mowa w art. 1 ust. 3, dysponowały
czasem wystarczającym na skuteczne odwołania
od decyzji o udzieleniu zamówienia podjętych
przez instytucje zamawiające.
2. Zawarcie umowy w następstwie decyzji o
udzieleniu zamówienia objętego zakresem
zastosowania
dyrektywy
2014/24/UE
lub
dyrektywy 2014/23/UE nie może nastąpić przed
upływem okresu co najmniej 10 dni
kalendarzowych
ze
skutkiem
od
dnia
następującego po dniu, w którym decyzja o
udzieleniu
zamówienia
została
wysłana
zainteresowanym oferentom i kandydatom, jeśli
korzystano z faksu lub środków elektronicznych,
lub - jeśli korzystano z innych środków
komunikacji - przed upływem okresu albo co
najmniej 15 dni kalendarzowych ze skutkiem od
dnia następującego po dniu, w którym decyzja o
udzieleniu
zamówienia
została
wysłana
zainteresowanym oferentom i kandydatom, albo
co najmniej 10 dni kalendarzowych ze skutkiem
od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji
o udzieleniu zamówienia.

Art. 307
ust. 1
Art. 113
ust. 1

Art. 307 1. W przypadku wniesienia Art. 39
odwołania zamawiający nie może ust. 1
zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
orzeczenia.
Art. 113. 1. Zamawiający zawiera
umowę
w
sprawie
zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 307,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Oferentów uważa się za zainteresowanych,
9

Art. 39. 1. Zamawiający zawiera umowę
koncesji w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu
środków
komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.

jeśli nie zostali jeszcze ostatecznie wykluczeni.
Wykluczenie ma charakter ostateczny, jeśli
zainteresowani
oferenci
zostali
o
nim
powiadomieni i jeżeli zostało ono uznane za
zgodne z prawem przez niezależny organ
odwoławczy lub nie może już podlegać
procedurze odwołania.
Kandydatów uważa się za zainteresowanych,
jeżeli instytucja zamawiająca nie udostępniła
informacji o odrzuceniu ich wniosku przed
powiadomieniem zainteresowanych oferentów o
decyzji o udzieleniu zamówienia.
Informacji
przekazywanej
każdemu
zainteresowanemu oferentowi i kandydatowi o
decyzji o udzieleniu zamówienia towarzyszy:
–

–

streszczenie stosownych przyczyn, o
których mowa w art. 55 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3
tej dyrektywy, lub w art. 40 ust. 1 akapit
drugi
dyrektywy
2014/23/UE,
z
zastrzeżeniem przepisów art. 40 ust. 2 tej
dyrektywy, i
precyzyjne określenie dokładnego okresu
zawieszenia typu standstill obowiązującego
zgodnie z przepisami prawa krajowego
transponującymi niniejszy ustęp.

Art. 85

Art. 85. 1. Zamawiający informuje Art. 40 i
niezwłocznie wszystkich kandydatów i 41
oferentów o:
1) wyborze
oferty
najkorzystniejszej
ekonomicznie,
podając
nazwę(firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres oferenta,
którego ofertę wybrano oraz
nazwę (firmę) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania
i
adresy
oferentów, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) dopuszczeniu
do
dynamicznego
systemu
zakupów,
10

Art. 40. 1. Zamawiający niezwłocznie
informuje każdego kandydata i oferenta
o:
1) wyborze
oferty
najkorzystniejszej
podając
nazwę wybranego oferenta;
2) powodach odrzucenia wniosku
lub oferty;
3) powodach
unieważnienia
postępowania
o
zawarcie
umowy koncesji;
4) ponownym
wszczęciu
postępowania
o
zawarcie
umowy koncesji.
2. Zamawiający niezwłocznie po
wyborze
oferty
najkorzystniejszej
przekazuje każdemu oferentowi, którego
oferta nie została odrzucona informację
zawierającą:

3) unieważnieniu postępowania,
4) nieustanowieniu dynamicznego
systemu zakupów,
- podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
2. Zamawiający publikuje informacje, o
których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na
profilu nabywcy.
3.
Zamawiający
niezwłocznie:

informuje

1) każdego
kandydata,
który
podlega
wykluczeniu,
nie
spełnia kryteriów kwalifikacji
lub kryteriów selekcji o
odrzuceniu jego wniosku o
dopuszczenie
do
udziału
postępowaniu lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w
dynamicznym
systemie
zakupów,
2) każdego
oferenta,
którego
oferta została odrzucona o
powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach o których mowa
w art. 110 ust. 2 i 3 o braku
równoważności
lub
braku
spełniania
wymagań
wydajnościowych
lub
funkcjonalnych,
3) każdego oferenta, który złożył
ofertę
niepodlegającą
odrzuceniu o niezaproszeniu do
kolejnego etapu negocjacji albo
każdego
kandydata
o
11

1)
uzasadnienie
wyboru
oferty
najkorzystniejszej, w tym cechy i
względne przewagi wybranej oferty;
2) punktację jaką otrzymał oferent,
którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą;
3) punktację, jaką otrzymał oferent,
któremu jest przekazywana informacja;
4) termin, określony zgodnie z art. 39,
po upływie którego zostanie zawarta
umowa koncesji.
Art. 41. Zamawiający może nie
ujawniać informacji, o których mowa w
art. 40, jeżeli ich ujawnienie mogłoby
utrudnić stosowanie przepisów prawa,
byłoby
sprzeczne
z
interesem
publicznym,
mogłoby
naruszać
uzasadnione
interesy
handlowe
wykonawców lub mogłoby zakłócać
uczciwą
konkurencję
pomiędzy
wykonawcami.

niezaproszeniu do kolejnego
etapu
dialogu,
jeżeli
zamawiający dopuścił podział
na
etapy
negocjacji
w
negocjacjach z ogłoszeniem
albo
dialogu
w
dialogu
konkurencyjnym,
- podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
4. Zamawiający może nie udzielać
niektórych informacji, o których mowa
w ust. 1 i 3, jeżeli ich ujawnienie
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem
publicznym lub mogłoby szkodzić
uzasadnionym interesom handlowym
wykonawców, lub mogłoby zaszkodzić
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Art. 2b

N
Odstępstwa od okresu zawieszenia typu
standstill

Art. 113
ust. 2

2. Zamawiający może zawrzeć umowę Art. 39
w sprawie zamówienia publicznego ust. 2
przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli:

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że
terminy określone w art. 2a ust. 2 niniejszej
dyrektywy
nie
mają
zastosowania
w
następujących przypadkach:
a)

jeśli dyrektywa 2014/24/UE lub - w
odpowiednich przypadkach - dyrektywa
2014/23/UE nie wymaga uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b)

jeśli jedynym zainteresowanym oferentem w

1)
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w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego:
a) w przypadku trybu
przetargu
nieograniczonego
złożono tylko jedną
ofertę,
b) w przypadku trybu
przetargu
ograniczonego,

Art. 39. 2. Zamawiający może zawrzeć
umowę koncesji przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1,
jeżeli:
1) w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji złożono tylko jedną ofertę lub
wniosek; lub
2)
zaproszono
do
udziału
w
postępowaniu tylko jednego kandydata,
a wnioski pozostałych kandydatów
zostały odrzucone oraz upłynął termin
do wniesienia odwołania na tę czynność
lub w następstwie jej wniesienia zapadł
wyrok lub postanowienie kończące

rozumieniu art. 2a ust. 2 niniejszej
dyrektywy jest oferent, któremu udzielono
zamówienia
i
nie
ma
innych
zainteresowanych kandydatów;
c)

w przypadku zamówienia opartego na
umowie ramowej, zgodnie z art. 33
dyrektywy 2014/24/UE, i w przypadku
konkretnego zamówienia
w ramach
dynamicznego systemu zakupów, zgodnie z
art. 34 tej dyrektywy.

2)

3)

Art.
13

negocjacji
z
ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego albo
partnerstwa
innowacyjnego złożono
tylko jedną ofertę oraz
w
przypadku
odrzucenia wniosku o
dopuszczenie
do
udziału
w
postępowaniu
kandydata
upłynął
termin do wniesienia
odwołania
na
tę
czynność
lub
w
następstwie
jego
wniesienia
zapadł
wyrok
lub
postanowienie
kończące postępowanie
odwoławcze
umowa
dotyczy
zamówienia
publicznego
udzielanego
w
trybie
negocjacji
bez ogłoszenia;
umowa
dotyczy
zamówienia publicznego
udzielanego na podstawie
umowy ramowej albo
objętego
dynamicznym
systemem zakupów.

212.

Umowa

podlega

postępowanie wywołane wniesieniem
odwołania; lub
3) umowa dotyczy umowy koncesji, w
przypadku której przepisy ustawy nie
wymagają
uprzedniej
publikacji
ogłoszenia o postępowaniu o zawarcie
umowy koncesji.

W przypadku odwołania się do tego odstępstwa T
państwa członkowskie zapewniają nieskuteczność
umowy zgodnie z art. 2d i 2f niniejszej
dyrektywy, jeżeli:
-

nastąpiło naruszenie art. 33 ust. 4 lit. c) lub
art. 34 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE, i

-

wartość zamówienia szacuje się na równą
progom określonym w art. 4 dyrektywy
2014/24/UE lub wyższą.

Art. 212 unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
pkt. 3 i 4
3) uniemożliwił składanie
wniosków
o
dopuszczenie
do
udziału
w
dynamicznym systemie
zakupów wykonawcom
niedopuszczonym
dotychczas do udziału
w
systemie
lub
uniemożliwił
wykonawcom
dopuszczonym
do
udziału
w
dynamicznym systemie
zakupów złożenie ofert
w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
publicznego objętego
tym systemem;
4) udzielił
zamówienia
publicznego
na
podstawie
umowy
ramowej
przed
upływem
terminu
określonego w art. 113,
jeżeli
uniemożliwił
wykonawcom,
z
którymi została zawarta
umowa
ramowa
złożenie
ofert
w
procedurze
konkurencyjnej
o
udzielenie zamówienia
publicznego
na
14

podstawie
ramowej.
Art. 2c

T
Terminy na wniesienie odwołania
W przypadku gdy państwo członkowskie
postanawia, że każde odwołanie od decyzji
podjętej przez instytucję zamawiającą w
kontekście procedury udzielania zamówień objętej
zakresem zastosowania dyrektywy 2014/24/UE
lub dyrektywy 2014/23/UE lub w związku z taką
procedurą musi zostać wniesione przed upływem
pewnego okresu, okres ten wynosi co najmniej 10
dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia
następującego po dniu, w którym decyzja
instytucji
zamawiającej
została
wysłana
oferentowi lub kandydatowi, jeśli korzystano z
faksu lub środków elektronicznych, lub - jeśli
korzystano z innych środków komunikacji - okres
ten wynosi albo co najmniej 15 dni
kalendarzowych
ze
skutkiem
od
dnia
następującego po dniu, w którym decyzja
instytucji
zamawiającej
została
wysłana
oferentowi lub kandydatowi albo co najmniej 10
dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia
następującego po dniu otrzymania decyzji
instytucji
zamawiającej.
Informacji
przekazywanej
każdemu
oferentowi
lub
kandydatowi o decyzji instytucji zamawiającej
towarzyszy streszczenie stosownych przyczyn. W
przypadku wniosku o odwołanie od decyzji, o
których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) niniejszej
dyrektywy,
niepodlegających
obowiązkowi
powiadomienia, termin ten wynosi co najmniej 10

Art. 306
ust. 1

umowy

Art. 306. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia:
a) przesłania
informacji
o
czynności
zamawiającego
stanowiącej podstawę jego
wniesienia,
b) publikacji
ogłoszenia
stanowiącego zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, w
przypadku gdy odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia,
c) publikacji
ogłoszenia
o
dobrowolności przejrzystości
ex ante, w przypadku gdy
odwołanie dotyczy udzielenia
zamówienia publicznego w
trybie
negocjacji
bez
ogłoszenia,
d) udostępnienia
innych
dokumentów zamówienia na
profilu nabywcy, w przypadku
gdy odwołanie dotyczy treści
dokumentów
zamówienia
innych niż ogłoszenie;
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Art. 53
pkt. 1)3)

Art. 53. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia
przesłania
informacji
o
czynności
zamawiającego
stanowiącą
podstawę
jej
wniesienia, jeżeli informacja
została przesłana przy użyciu
środków
komunikacji
elektronicznej albo 15 dni jeżeli
została przesłana w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia
publikacji
ogłoszenia
w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów koncesji na stronie
internetowej, w przypadku
odwołania na treść ogłoszenia o
koncesji
lub
dokumentów
koncesji;
3) w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,
w przypadku odwołania na
zawarcie umowy koncesji bez
uprzedniej publikacji ogłoszenia
o koncesji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;

dni kalendarzowych od daty publikacji danej
decyzji.
Art. 2d

T
Nieskuteczność
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
umowa została uznana za nieskuteczną przez
organ odwoławczy niezależny od instytucji
zamawiającej lub by jej nieskuteczność wynikała
z decyzji takiego organu odwoławczego w
następujących przypadkach:
a)

jeżeli instytucja zamawiająca udzieliła
zamówienia bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, czego nie
dopuszcza dyrektywa 2014/24/UE lub
dyrektywa 2014/23/UE;

b)

w przypadku naruszenia art. 1 ust. 5, art. 2
ust. 3 lub art. 2a ust. 2 niniejszej dyrektywy,
jeżeli naruszenie to pozbawiło wnoszącego
odwołanie oferenta możliwości skorzystania
z środków odwoławczych przed zawarciem
umowy, kiedy takie naruszenie jest
połączone z naruszeniem dyrektywy
2014/24/UE lub dyrektywy 2014/23/UE,
jeżeli naruszenie to wpłynęło na szanse
wnoszącego
odwołanie
oferenta
na
otrzymanie zamówienia;

c)

Art. 316
ust. 3
pkt. 2) i
3), ust. 4
i ust 5,
art. 317
oraz art.
212

Art. 316 ust. 3.
odwołanie, Izba może:

Uwzględniając Art. 49
ust. 1
pkt. 1) i
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia
3)
publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których
mowa w art. 212:
a) unieważnić umowę
b) unieważnić umowę w
zakresie
zobowiązań
niewykonanych
i
nałożyć karę finansową
w
uzasadnionych
przypadkach,
w
szczególności gdy nie
jest możliwy zwrot
świadczeń spełnionych
na podstawie umowy
podlegającej
unieważnieniu, albo
c) nałożyć karę finansową
albo orzec o skróceniu
okresu obowiązywania
umowy w przypadku
stwierdzenia,
że
utrzymanie umowy w
mocy leży w ważnym
interesie publicznym, w
szczególności
w
dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, albo

w przypadkach, o których mowa w art. 2b
lit. c) akapit drugi niniejszej dyrektywy,
jeżeli państwa członkowskie powołały się na
16

Art. 49. 1. Umowa koncesji podlega
unieważnieniu, jeżeli:
1) zamawiający zawarł umowę koncesji
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, co było niezgodne z
niniejszą ustawą,
2) została zawarta z naruszeniem
terminu określonego w art. 33 albo w
okresie wstrzymania prawa do zawarcia
umowy z tytułu wniesienia odwołania na
czynność
wyboru
oferty
najkorzystniejszej,
oraz
jeżeli
uniemożliwiło to Krajowej Izbie
Odwoławczej uwzględnienie odwołania
przed zawarciem umowy;
3) w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu umowy koncesji
zawarte w dokumentach koncesji.
2. Umowa koncesji
unieważnieniu, jeżeli:

nie

podlega

1) zamawiający uważa, że zawarcie
umowy koncesji bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o koncesji w
Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej jest dopuszczalne zgodnie z
niniejszą ustawą;
2)
zamawiający
opublikował
w
Dzienniku
Urzędowym
Unii

odstępstwo od okresu zawieszenia typu
standstill dla zamówień opartych na umowie
ramowej i dynamicznym systemie zakupów.
2. Konsekwencje wynikające z uznania
umowy za nieskuteczną przewidziane są przez
prawo krajowe.
Prawo krajowe może przewidywać wsteczne
anulowanie wszystkich zobowiązań umownych
lub ograniczyć zakres anulowania do tych
zobowiązań, które należy jeszcze wykonać. W
tym drugim przypadku państwa członkowskie
przewidują zastosowanie innych sankcji w
rozumieniu art. 2e ust. 2.
3. Państwa członkowskie mogą postanowić,
że organ odwoławczy niezależny od podmiotu
zamawiającego może nie uznać umowy za
nieskuteczną, chociaż zamówienie zostało
udzielone bezprawnie z przyczyn wymienionych
w ust. 1, jeżeli organ odwoławczy stwierdzi, po
rozpatrzeniu wszystkich istotnych aspektów, że
nadrzędne przyczyny związane z interesem
ogólnym wymagają zachowania skutków umowy
w mocy. W tym przypadku państwa członkowskie
przewidują inne kary w rozumieniu art. 2e ust. 2,
które będą stosowane zamiennie.
Interes
gospodarczy
w
utrzymaniu
skuteczności umowy może zostać uznany za
nadrzędne przyczyny jedynie wtedy, gdy w
wyjątkowych okolicznościach jej nieskuteczność
miałaby niewspółmierne konsekwencje.
Nadrzędnych

przyczyn

związanych

z

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia
publicznego
została
zawarta
w
okolicznościach dopuszczonych w
ustawie - stwierdzić naruszenie
przepisów ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3
pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne
okoliczności, w tym powagę naruszenia,
zachowanie
zamawiającego
oraz
konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w
rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi
interes
gospodarczy
związany
bezpośrednio
z
zamówieniem
publicznym,
obejmujący
w
szczególności
konsekwencje
poniesienia kosztów wynikających z:
opóźnienia w wykonaniu zamówienia
publicznego,
wszczęcia
nowego
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, udzielenia zamówienia
publicznego innemu wykonawcy oraz
zobowiązań prawnych związanych z
unieważnieniem
umowy.
Interes
gospodarczy w utrzymaniu ważności
umowy może być uznany za ważny
interes
publiczny
wyłącznie
w
przypadku, gdy unieważnienie umowy
spowoduje
niewspółmierne
konsekwencje.
Art. 317. Kary finansowe, o których
mowa w art. 316 ust. 3 pkt 2 lit. b i c,
nakłada się na zamawiającego w
wysokości do 10 % wartości
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Europejskiej ogłoszenie o zamiarze
zawarcia umowy oraz umowa została
zawarta po upływie co najmniej 10 dni
ze skutkiem od dnia następującego po
dniu publikacji takiego ogłoszenia.

interesem ogólnym nie stanowi jednak interes
gospodarczy
związany
bezpośrednio
z
zamówieniem. Do interesów gospodarczych
związanych bezpośrednio z zamówieniem należą,
między innymi, koszty wynikające z opóźnienia w
wykonaniu zamówienia, koszty wynikające z
uruchomienia nowej procedury udzielania
zamówień, koszty wynikające ze zmiany
wykonawcy zamówienia oraz koszty zobowiązań
prawnych wynikających z nieskuteczności.

wynagrodzenia
wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie,
biorąc pod uwagę rodzaj i zakres
naruszenia oraz wartość wynagrodzenia
wykonawcy przewidzianego w zawartej
umowie, za które kara jest orzekana.
Art.
212.
Umowa
podlega
unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1)

4. Państwa członkowskie postanawiają, że
ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu nie ma
zastosowania, jeżeli:
–

instytucja
zamawiająca
uważa,
że
udzielenie zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
jest dopuszczalne zgodnie z dyrektywą
2014/24/UE lub dyrektywą 2014/23/UE,

–

instytucja zamawiająca opublikowała w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie opisane w art. 3a niniejszej
dyrektywy, w którym wyraża zamiar
zawarcia umowy, oraz

–

umowa nie została zawarta przed upływem
okresu co najmniej 10 dni kalendarzowych
ze skutkiem od dnia następującego po dniu
publikacji takiego ogłoszenia.

2)

3)

5. Państwa członkowskie postanawiają, że
ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu nie ma
zastosowania, jeżeli:
18

udzielił
zamówienia
publicznego bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej
lub
w
Biuletynie
Zamówień,
chyba że ustawa dopuściła
taką możliwość;
zawarł
umowę
z
naruszeniem przepisów art.
113 albo art. 307, jeżeli
uniemożliwiło to Krajowej
Izbie
Odwoławczej
uwzględnienie odwołania
przed zawarciem umowy;
uniemożliwił
składanie
wniosków o dopuszczenie
do udziału w dynamicznym
systemie
zakupów
wykonawcom
niedopuszczonym
dotychczas do udziału w
systemie lub uniemożliwił
wykonawcom

–

instytucja
zamawiająca
uważa,
że
udzielenie zamówienia jest zgodne z art. 33
ust. 4 lit. c) lub z art. 34 ust. 6 dyrektywy
2014/24/UE,

–

instytucja zamawiająca wysłała decyzję o
udzieleniu
zamówienia
wraz
ze
streszczeniem przyczyn, o którym mowa w
art. 2a ust. 2 akapit czwarty tiret pierwsze
niniejszej dyrektywy, zainteresowanym
oferentom, i

–

umowa nie została zawarta przed upływem
okresu co najmniej 10 dni kalendarzowych
ze skutkiem od dnia następującego po dniu,
w którym decyzja o udzieleniu zamówienia
została
wysłana
zainteresowanym
oferentom, jeśli korzystano z faksu lub
środków elektronicznych, lub - jeśli
korzystano z innych środków komunikacji przed upływem okresu albo co najmniej 15
dni kalendarzowych ze skutkiem od dnia
następującego po dniu, w którym decyzja o
udzieleniu zamówienia została wysłana
zainteresowanym oferentom, albo co
najmniej 10 dni kalendarzowych ze
skutkiem od dnia następującego po dniu
otrzymania
decyzji
o
udzieleniu
zamówienia.

4)

dopuszczonym do udziału
w dynamicznym systemie
zakupów złożenie ofert w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
objętego tym systemem;
udzielił
zamówienia
publicznego na podstawie
umowy ramowej przed
upływem
terminu
określonego w art. 113,
jeżeli
uniemożliwił
wykonawcom, z którymi
została zawarta umowa
ramowa złożenie ofert w
procedurze konkurencyjnej
o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie
umowy ramowej.

2. Umowa nie podlega unieważnieniu,
jeżeli:
1) w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 1 zamawiający
miał
uzasadnione
podstawy, aby sądzić, że
działa zgodnie z ustawą, a
umowa została zawarta po
upływie 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia
o
dobrowolnej
przejrzystości ex ante lub
2) w
przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 4 i
5
zamawiający
miał
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uzasadnione podstawy, aby
sądzić, że działa zgodnie z
ustawą, a umowa została
zawarta
po
upływie
terminu określonego w art.
113.

T

Art. 2e
Naruszenia niniejszej dyrektywy i inne kary
1. W przypadku naruszenia przepisów art. 1
ust. 5, art. 2 ust. 3 lub art. 2a ust. 2 nieobjętego art.
2d ust. 1 lit. b) państwa członkowskie przewidują
nieskuteczność umowy zgodnie z art. 2d ust. 1-3
lub inne kary. Państwa członkowskie mogą
przewidzieć, że organ odwoławczy niezależny od
instytucji zamawiającej decyduje, po ocenieniu
wszystkich istotnych aspektów, czy umowę należy
uznać za nieskuteczną czy też należy nałożyć inne
kary.
2. Inne kary muszą być skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające. Inne kary
obejmują:
–

nałożenie kar pieniężnych na instytucję
zamawiającą, lub

–

skrócenie okresu obowiązywania umowy.

Państwa członkowskie mogą przyznać
organowi odwoławczemu szerokie uprawnienia do
uwzględniania wszystkich istotnych czynników, w
tym powagi naruszenia, zachowania instytucji

Art. 212
pkt. 2)
oraz art.
318

Art.
212.
Umowa
podlega
unieważnieniu, jeżeli zamawiający:

Art. 49. 1. Umowa koncesji podlega
unieważnieniu, jeżeli:

2) zawarł
umowę
z
naruszeniem przepisów
art. 113 albo art. 307,
jeżeli uniemożliwiło to
Krajowej
Izbie
Odwoławczej
uwzględnienie
odwołania
przed
zawarciem umowy;

1) zamawiający zawarł umowę koncesji
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, co było niezgodne z
niniejszą ustawą,

Art. 318. Izba, stwierdzając naruszenie
przepisu art. 113 albo art. 307 ust. 1,
które nie było połączone z naruszeniem
innego przepisu ustawy, nakłada na
zamawiającego karę finansową w
wysokości
do
5
%
wartości
wynagrodzenia
wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie,
biorąc pod uwagę wszystkie istotne
okoliczności
dotyczące
udzielenia
zamówienia publicznego.
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2) została zawarta z naruszeniem
terminu określonego w art. 33 albo w
okresie wstrzymania prawa do zawarcia
umowy z tytułu wniesienia odwołania na
czynność
wyboru
oferty
najkorzystniejszej,
oraz
jeżeli
uniemożliwiło to Krajowej Izbie
Odwoławczej uwzględnienie odwołania
przed zawarciem umowy;

zamawiającej oraz, w przypadkach, o których
mowa w art. 2d ust. 2, zakresu, w jakim umowa
nadal obowiązuje.
Przyznanie odszkodowania nie stanowi
właściwej kary dla celów niniejszego ustępu.
Art. 2f

T
Terminy
1. Państwa członkowskie mogą postanowić,
że wniesienie odwołania zgodnie z art. 2d ust. 1
musi nastąpić:
a)

przed upływem co najmniej 30 dni
kalendarzowych ze skutkiem od dnia
następującego po dniu, w którym:
-

instytucja zamawiająca opublikowała
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zgodnie z art. 50 i 51 dyrektywy
2014/24/UE lub art. 31 i 32 dyrektywy
2014/23/UE, pod warunkiem że
ogłoszenie to zawiera uzasadnienie
decyzji instytucji zamawiającej o
udzieleniu
zamówienia
bez
uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, lub

-

instytucja zamawiająca poinformowała
zainteresowanych
oferentów
i
kandydatów o zawarciu umowy, pod
warunkiem że informacji takiej
towarzyszy streszczenie stosownych

Art. 306
ust. 2 i 3

Art. 306. 1. Odwołanie wnosi się:
2) w terminie 30 dni od dnia:
a) opublikowania ogłoszenia o
udzieleniu
zamówienia
publicznego, pod warunkiem,
że ogłoszenie to zawiera
uzasadnienie
udzielenia
zamówienia publicznego w
trybie
negocjacji
bez
ogłoszenia i zamawiający
wcześniej nie opublikował
ogłoszenia o dobrowolnej
przejrzystości ex ante,
b) opublikowania ogłoszenia o
udzieleniu
zamówienia
publicznego,
jeżeli
zamawiający
nie
poinformował wykonawcy o
wyborze
oferty
najkorzystniejszej
na
podstawie umowy ramowej
lub w ramach dynamicznego
systemu zakupów,
c) opublikowania ogłoszenia o
modyfikacji umowy;
3) w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy jeżeli zamawiający nie
21

Art. 53
pkt. 4)5)

Art. 53. Odwołanie wnosi się:
3) w terminie 30 dni od dnia, w
którym zamawiający opublikował
ogłoszenie o zawarciu umowy
koncesji, pod warunkiem, że
ogłoszenie to zawiera uzasadnienie
decyzji zamawiającego o zawarciu
umowy koncesji bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o koncesji w
Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej;
4) w terminie 30 dni od dnia, w
którym zamawiający opublikował
ogłoszenie o modyfikacji umowy
koncesji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej;
5) w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy w sprawie
koncesji
w
przypadku
nie
opublikowania
w
Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o zawarciu umowy
koncesji lub gdy opublikowane
ogłoszenie
nie
zawierało
uzasadnienia.

przyczyn, o których mowa w art. 55
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, z
zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 tej
dyrektywy, lub w art. 40 ust. 1 akapit
drugi dyrektywy 2014/23/UE, z
zastrzeżeniem art. 40 ust. 2 tej
dyrektywy. Możliwość ta ma również
zastosowanie w przypadkach, o
których mowa w art. 2b akapit
pierwszy lit. c) niniejszej dyrektywy;
b)

opublikował ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
albo
opublikował
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawierało uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia.

i we wszystkich przypadkach przed
upływem okresu co najmniej 6 miesięcy ze
skutkiem od dnia następującego po dniu
zawarcia umowy.

2. We wszystkich innych przypadkach, w
tym w przypadku odwołań wniesionych zgodnie z
art. 2e ust. 1, terminy wnoszenia odwołań ustalane
są w prawie krajowym, z zastrzeżeniem
postanowień artykułu 2c.
N

Art. 3

-

Mechanizm korygujący
1. Komisja może zastosować procedurę, o
której mowa w ust. 2-5, gdy przed zawarciem
umowy stwierdza, że w trakcie procedury
udzielania zamówienia objętego dyrektywą
2014/24/UE lub dyrektywą 2014/23/UE nastąpiło
rażące naruszenie prawa unijnego w dziedzinie
zamówień publicznych.
2. Komisja powiadamia zainteresowane
państwo członkowskie o powodach, dla których
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uznała, że wystąpiło rażące naruszenie oraz żąda
jego skorygowania przy pomocy odpowiednich
środków.
3. W ciągu 21 dni kalendarzowych od
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w
ust. 2, zainteresowane państwo członkowskie
przekazuje Komisji:
a)

potwierdzenie, że dane naruszenie zostało
skorygowane;

b)

uzasadnienie, dlaczego dane naruszenie nie
zostało skorygowane; lub

c)

powiadomienie o zawieszeniu procedury
udzielenia zamówienia przez instytucję
zamawiającą z jej własnej inicjatywy lub w
wyniku wykonania uprawnień określonych
w art. 2 ust. 1 lit. a).

4. Uzasadnienie podane do wiadomości
zgodnie z ust. 3 lit. b) może między innymi
opierać się na fakcie, że domniemane naruszenie
jest już przedmiotem sądowego postępowania
odwoławczego,
innego
postępowania
odwoławczego lub postępowania odwoławczego
określonego w art. 2 ust. 9. W takim przypadku
państwo członkowskie informuje Komisję o
wynikach takiego postępowania natychmiast po
jego zakończeniu.
5. W
przypadku
powiadomienia
o
zawieszeniu procedury udzielania zamówienia
zgodnie z przepisami ust. 3 lit. c) państwo
członkowskie informuje Komisję o terminie
wznowienia
zawieszonej
procedury
lub
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rozpoczęcia nowej procedury, w całości lub w
części dotyczącej tego samego przedmiotu
zamówienia. Powiadomienie potwierdza, że
domniemane naruszenie zostało skorygowane lub
zawiera uzasadnienie, dlaczego naruszenie nie
zostało skorygowane.
Art. 3a

T
Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości
ex ante
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 2d ust. 4
tiret drugie, którego format zostanie przyjęty
przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o
której mowa w art. 3b ust. 2, zawiera następujące
informacje:
a)

nazwę i dane
zamawiającej;

b)

opis przedmiotu zamówienia;

c)

uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej
o udzieleniu zamówienia bez uprzedniego
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;

d)

e)

kontaktowe

instytucji

nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, na
rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia: i
w stosownych przypadkach wszelkie inne
informacje uznane za przydatne przez
instytucję zamawiającą.

Art. 72
ust.2 w
związku
z art. 77

Art. 77. W przypadku trybu negocjacji
bez ogłoszenia, niezwłocznie po
wszczęciu
postępowania
lub
w
przypadku
przewidzenia
przez
zamawiającego składania ofert - po
wyborze
oferty
najkorzystniejszej
ekonomicznie, zamawiający może
opublikować ogłoszenie o dobrowolnej
przejrzystości ex ante.
Art.
72
ust.
2
Zamawiający
przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze
wzorami standardowych formularzy
określonymi w akcie wykonawczym
Komisji Europejskiej ustanawiającym
standardowe formularze do publikacji
ogłoszeń w ramach procedur udzielania
zamówień publicznych wydanym na
podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i
art. 79 ust. 3 dyrektywy klasycznej, art.
71 ust. 1 i art. 96 ust. 2 dyrektywy
sektorowej, art. 32 ust. 1 dyrektywy
obronnej oraz art. 3a dyrektywy
2007/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniającej
dyrektywy
Rady
89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie
poprawy
skuteczności
procedur
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Art. 27
ust. 2 w
związku
z art. 28

Art. 28. W przypadkach, o który mowa
w art. 25, zamawiający może
opublikować ogłoszenie o dobrowolnej
przejrzystości ex ante zawierające co
najmniej:
1)

nazwę
(firmę)
zamawiającego;

oraz

adres

2)

określenie
przedmiotu
oraz
wielkości lub zakresu koncesji;

3)

uzasadnienie
decyzji
zamawiającego
o
udzieleniu
koncesji
bez
uprzedniego
ogłoszenia o koncesji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;

4)

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
oraz adres wykonawcy, z którym
zamawiający zamierza zawrzeć
umowę koncesji.

Art. 27. 2. Zamawiający przygotowuje
ogłoszenia
zgodnie
ze
wzorami
standardowych formularzy określonymi
w akcie wykonawczym Komisji
Europejskiej
ustanawiającym
standardowe formularze do publikacji
ogłoszeń w ramach procedur udzielania

odwoławczych w dziedzinie udzielania
zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L
335 z 20.12.2007, str. 31).

Art. 3b

N

-

N

-

Procedura komitetu
1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy ds.
Zamówień Publicznych ustanowiony w art. 1
decyzji Rady 71/306/EWG z dnia 26 lipca 1971 r.
(zwany dalej "komitetem").
2. W przypadku odesłań do niniejszego
ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych
przyznanych
Komisji,
z
uwzględnieniem postanowień jej art. 8.
Art. 4
Wykonanie
1. W porozumieniu z komitetem Komisja
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zamówień publicznych wydanym na
podstawie art. 33 ust. 1 dyrektywy
2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania koncesji (Dz. Urz. L 94 z
28.03.2014, str. 56) oraz art. 3a
dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia
2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady
89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie
poprawy
skuteczności
procedur
odwoławczych w dziedzinie udzielania
zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L
335 z 20.12.2007, str. 31).

może zwrócić się do państw członkowskich o
przedłożenie
jej
informacji
dotyczących
funkcjonowania
krajowych
procedur
odwoławczych.
2. Państwa członkowskie co roku przekazują
Komisji teksty wszystkich decyzji, wraz z ich
uzasadnieniem, podjętych przez ich organy
odwoławcze zgodnie z art. 2d ust. 3.
Art. 4a

N

-

Art. 5

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie N
nie później niż dnia 20 grudnia 2009 r. przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie bezzwłocznie przekazują
Komisji tekst tych przepisów.

-

Art. 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw N
Członkowskich.

-

Przegląd
Nie później niż dnia 20 grudnia 2012 r.
Komisja dokonuje przeglądu wdrożenia niniejszej
dyrektywy
i
przedkłada
Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat jej
skuteczności, a w szczególności skuteczności
innych kar oraz terminów.
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