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Zamówienia publiczne w praktyce notarialnej

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r.1 o zamówieniach publicznych okre�la

zasady, formy i tryb udzielania zamówieñ publicznych, a tak¿e organ
w³a�ciwy w sprawach zamówieñ publicznych, sposób rozpatrywania pro-
testów i odwo³añ z³o¿onych w toku postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Jest ona przyk³adem dostosowania warunków prawnych do
restrukturyzowanej gospodarki narodowej. Legislacyjny proces modyfika-
cyjny rozpocz¹³ siê bezpo�rednio po wej�ciu jej w ¿ycie, co spowodowa³o
konieczno�æ wydania w 1998 r. jednolitego tekstu ustawy2. Od tego czasu
nast¹pi³y dalsze jej nowelizacje, a ostatnia z nich zosta³a dokonana ustaw¹
z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach admi-

1 Ustawa zosta³a og³oszona w Dz.U. Nr 76, poz. 344. Nowelizowana ustawami z dnia
12 pa�dziernika 1994 r., Dz.U. Nr 130, poz. 645, z dnia 6 sierpnia 1995 r., Dz.U. Nr 99,
poz. 488, w której wprowadzono zakaz udzielenia zamówienia i zani¿ania jego warto�ci, z
dnia 28 sierpnia 1997 r., Dz.U. Nr 123, poz. 797 i z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. Nr 123,
poz. 778.

2 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie og³oszenia
jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych, Dz.U. Nr 119, poz. 773. Dalsze
nowelizacje ustawami: w 1999 r. jeden raz, w 2000 r. trzykrotnie i w 2001 r. piêciokrotnie.
Nasilenie zmian ustawy jest spowodowane potrzeb¹ dostosowania przepisów do norm pra-
wa unijnego. Z tych te¿ powodów ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o
zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Dz.U. Nr 113, poz. 1208, zapowiedzia³ og³o-
szenie jednolitego tekstu ustawy, co ma nast¹piæ do dnia 9 kwietnia 2002 r.



14

Romuald Sztyk

nistracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw3. Zmiany te by³y kon-
sekwencj¹ nowego ukszta³towania struktury centralnych organów w³adzy
pañstwowej i okre�lenia sposobu nadzoru nad Prezesem Urzêdu Zamówieñ
Publicznych. W�ród ostatnich zmian ustawy nale¿y podkre�liæ aspekt
miêdzynarodowy � dostosowawczy do rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹-
cych w Unii Europejskiej.

Z tego te¿ powodu okres wej�cia w ¿ycie nowych rozwi¹zañ prawnych
przewiduje tê okoliczno�æ. Vacatio legis przewidziano w ró¿nych etapach,
a ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych wchodzi w ¿ycie w okresie trzech miesiêcy od chwili og³osze-
nia, to jest 22 wrze�nia 2001 r., a nadto z dniem 1 stycznia 2002 r., 1
stycznia 2003 r. oraz z chwil¹ uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Ilustracj¹ tego rozwi¹zania prawnego
jest brzmienie art. 3c cytowanej noweli ustawy. Zgodnie z nim, przy za-
mówieniach finansowanych z udzia³em �rodków zagranicznych na podsta-
wie umowy miêdzynarodowej, w której przewidziano inne ni¿ w ustawie
procedury ich udzielania, zamawiaj¹cy obowi¹zany jest stosowaæ procedu-
ry wynikaj¹ce z umowy miêdzynarodowej.

Artyku³ 21 w ust. 3-5 rozszerza zakres rodzajów formy czynno�ci, jakie
mog¹ wyst¹piæ przy sk³adaniu zamówieñ. O�wiadczenie woli mo¿e byæ
z³o¿one za pomoc¹ teleksu, poczty elektronicznej i telefaksu. W ka¿dym
przypadku ofertê sporz¹dza siê w jêzyku polskim, w formie pisemnej pod
rygorem niewa¿no�ci.

Wprowadzono równie¿ now¹ definicjê us³ugi, postanawiaj¹c, ¿e uznaæ
za nie nale¿y wszelkie �wiadczenia, których przedmiotem nie s¹ roboty
budowlane lub dostawy. Pojêcie to zosta³o u�ci�lone poprzez dodanie pkt
12 do art. 2 noweli, w którym stwierdzono, ¿e do kategorii dostaw lub us³ug
nale¿¹ czynno�ci wymienione w tej grupie, w klasyfikacjach statystycznych
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej4. Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

3 Dz.U. Nr 154, poz. 1800.
4 Dz.U. Nr 88, poz. 439 z pó�n. zm. W art. 30 ustawa wprowadza obowi¹zek posiadania

numeru identyfikacyjnego przez podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej. Okre�la zasady i tworzy podstawy rze-
telnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezale¿nego prowadzenia badañ statystycznych
oraz ustala organizacjê i tryb tych badañ.
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w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU)5 wprowadzo-
no pod symbolem 74.11.15-00.10 us³ugi notarialne.

Klasyfikacja ta zosta³a wprowadzona w celu stosowania jej w statysty-
ce, ewidencji, dokumentacji i rachunkowo�ci oraz w urzêdowych rejestrach
i systemach informacyjnych administracji publicznej.

W pañstwach Europy Zachodniej udzia³ notariusza w zamówieniach
publicznych jest wyra�nie zaakcentowany. Sporz¹dza on lub po�wiadcza
umowy, które s¹ zawierane przez podmioty obowi¹zane do stosowania tego
trybu postêpowania przy sk³adaniu zamówieñ publicznych. Ewidentnym
przyk³adem jest regulacja prawa francuskiego6, w którym wyszczególnia
siê kr¹g osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, ich prawa i obowi¹zki w tym
postêpowaniu. W�ród tych osób wymienia siê tak¿e notariusza, jako przed-
stawiciela w³adzy publicznej, która przyzna³a mu odpowiednie uprawnie-
nia decyzyjne oraz wyposa¿y³a w �rodki przymusu w stosunku do podmio-
tów. Jest on osob¹ urzêdow¹ zwi¹zan¹ z administracj¹ s¹dow¹. Mianowanie
notariusza nastêpuje rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci. Korzysta
z prawa wy³¹czno�ci przy wykonywaniu �ci�le okre�lonych czynno�ci. De-
finicja jednoznacznie okre�la, ¿e notariusz jest urzêdnikiem publicznym,

5 Dz.U. Nr 42, poz. 264 z pó�n. zm. Us³ugi notarialne znajduj¹ siê w grupie us³ug
prawniczych, rachunkowo-ksiêgowych, badania rynku i opinii publicznej, doradztwa w
zakresie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i zarz¹dzania, oznaczonej symbolem 74.1.
Taka sam¹ definicjê us³ug zawieraj¹ inne akty prawne. I tak, w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. Nr 11,
poz. 50 z pó�n. zm., stwierdzono, ¿e nale¿y rozumieæ przez nie us³ugi wymienione w kla-
syfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce pañstwowej, a tak¿e roboty
budowlano-monta¿owe. Artyku³ 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach,
Dz.U. Nr 97, poz. 1050, postanawia, ¿e jest ni¹ czynno�æ �wiadczona odp³atnie, wymieniona
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

6 Zagadnienie niniejsze jest przedmiotem regulacji art. 4311 francuskiego kodeksu kar-
nego z 1994 r. Przepis ten zalicza do osób pe³ni¹cych funkcje publiczne tych, którzy s¹:

� przedstawicielami w³adzy publicznej,
� dzia³aj¹ na zlecenia organów w³adzy publicznej,
� pe³ni¹ sw¹ funkcjê z wyboru publicznego.
Przepisy o zamówieniach publicznych s¹ rozpatrywane w kontek�cie miêdzy innymi

zwalczania korupcji, która dzieli siê na czynn¹ i biern¹. Do zwalczania tego rodzaju prze-
stêpstw zosta³ powo³any ustaw¹ z dnia 3 stycznia 1991 r. specjalny organ MIEM � Miêdzy-
narodowy Wydzia³ Dochodzeniowy w sprawach zamówieñ publicznych,  w sk³ad którego
wchodz¹ osoby, których zadaniem jest prowadzenie kontroli prawid³owo�ci i obiektywno�ci
przy zamówieniach publicznych.
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któremu pañstwo udzieli³o czê�æ swej w³adzy publicznej. Jest on upowa¿-
niony do sporz¹dzania wszelkich aktów i umów, którym strony pragn¹ lub
powinny nadaæ cechê autentyczno�ci �zwi¹zan¹ z aktami w³adzy publicz-
nej� oraz dla zapewnienia ich datowania, przechowania w depozycie,
wydania urzêdowych odpisów i uwierzytelnionych kopii7. Zaliczany jest
wiêc do nielicznej grupy prawników uznanych jako officier ministériel, w
przeciwieñstwie do urzêdników notarialnych, których traktuje siê jako osoby
dzia³aj¹ce na zlecenie organów w³adzy publicznej, nie posiadaj¹cych ¿ad-
nych uprawnieñ decyzyjnych albo kierowniczych. Wykonuj¹ oni swe czyn-
no�ci jedynie w ramach ogólnego interesu publicznego i przypisanych im
kompetencji, okre�lonych statusem zawodowym.

Zamówienia publiczne podlegaj¹ szczególnej kontroli spo³ecznej i
ochronie prawnej. We francuskim prawie karnym uznaje siê jako przedmiot
przestêpstwa wszelkie ³ami¹ce prawo zachowania, które powoduj¹ uzyska-
nie korzy�ci materialnej z umów zawartych w tym trybie z przedstawicie-
lami w³adzy lub administracji publicznej. Odpowiedzialno�æ karn¹, w my�l
art. 433-25 kodeksu karnego, mog¹ ponosiæ tak¿e organy osoby prawnej,
a w tym spó³ki prawa handlowego.

Nieprzestrzeganie norm prawnych nastêpuje przewa¿nie przez formal-
ne naruszenie postanowieñ przepisów w zakresie swobody dostêpu do udzia³u
w przetargu oraz równego traktowania podmiotów w trakcie jego trwania.
Chodzi tu przede wszystkim o prawid³owe przygotowanie i przebieg prze-
targu, wykonanie zamówienia publicznego i obiektywne wy³onienie osoby,
która ma je realizowaæ. Postêpowanie to jest przedmiotem bie¿¹cej i do-
g³êbnej analizy. Wnioski st¹d wynikaj¹ce s¹ równie¿ wykorzystywane w
praktyce notarialnej. Dotychczasowe badania dowiod³y, i¿ naruszenie prze-
pisów nastêpuje miêdzy innymi przez:

�  dzielenie zamówieñ w celu unikniêcia og³oszenia przetargu i doko-
nania korzystnego dla siebie wyboru podmiotu,

� udzielenie poufnych informacji cenowych i innych przed rozpoczê-
ciem przetargu jednemu z oferentów,

� ustalenie kryteriów przetargu, które mog¹ byæ przyjête wy³¹cznie
przez jednego z oferentów,

7 Definicja o tej tre�ci zosta³a przyjêta w ustawie z dnia 16 marca 1803 r. (25 ventôse'a
roku XI Republiki), powtórzona w art. 1 zarz¹dzenia z dnia 2 listopada 1945 r. i obowi¹zuje
nadal.
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� og³aszanie przetargu na mniejsz¹ skalê,
� niezachowanie przepisów dotycz¹cych og³oszenia przetargu, a ponad-

to stosowania aneksu do umów modyfikuj¹cych warto�æ zamówienia i
zlecanie dodatkowych us³ug bez nowego przetargu.

Negatywne zjawiska wystêpuj¹ce przy sporz¹dzaniu tego rodzaju czyn-
no�ci s¹ postrzegane w skali miêdzynarodowej. Podejmuje siê wiêc odpo-
wiednie dzia³ania zmierzaj¹ce do ich ograniczenia lub likwidacji. Maj¹c
powy¿sze na uwadze, opracowano odpowiednie umowy miêdzynarodowe,
ratyfikowane przez wiêkszo�æ pañstw, a w tym przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹8,
traktuj¹ce równie¿ po�rednio o tych zagadnieniach.

Podobna regulacja prawna istnieje w Polsce. Notariusz, zgodnie z art.
2 § 1 prawa o notariacie, w zakresie swoich uprawnieñ dzia³a jako osoba
zaufania publicznego i korzysta z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariu-
szom publicznym. Zosta³ tak¿e uznany, w my�l art. 115 § 13 pkt 3 kodeksu
karnego, funkcjonariuszem publicznym9. W tym kontek�cie nale¿y rozpa-
trywaæ jego obowi¹zek przestrzegania ustawy o zamówieniach publicz-
nych, a tak¿e ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.10 o przeciwdzia³aniu wpro-
wadzaniu do obrotu finansowego warto�ci maj¹tkowych pochodz¹cych z
nielegalnych lub nieujawnionych �róde³. Ustawa ta nak³ada na niego �ci�le

8 Zaliczyæ do nich nale¿y:
a) ustawê z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa

zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w miêdzynarodowych transakcjach handlowych,
sporz¹dzonej w Pary¿u w dniu 17 grudnia 1997 r., Dz.U. Nr 15, poz. 178,

b) ustawê z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych
przeciwko miêdzynarodowej przestêpczo�ci zorganizowanej, przyjêtej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2002 r., Dz.U. Nr 90, poz. 994,

c) ustawê z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmo-
waniu i konfiskacie dochodów pochodz¹cych z przestêpstwa, sporz¹dzonej w Strasburgu
dnia 8 listopada 1990 r., Dz.U. Nr 53, poz. 634.

9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. � Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pó�n. zm.
10 Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z pó�n. zm. Ustaw¹ z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie tej

ustawy, Dz.U. Nr 63, poz. 641, zmieniono brzmienie art. 49, przed³u¿aj¹c okres wej�cia jej
w ¿ycie. Postanowiono, ¿e wchodzi ona w ¿ycie po up³ywie sze�ciu miesiêcy od dnia og³o-
szenia, z tym ¿e art. 8 ust. 1 w zakresie obowi¹zku rejestracji wp³at i wyp³at gotówkowych
z dniem 1 kwietnia 2002 r., a w przedmiocie obowi¹zku rejestracji pozosta³ych transakcji
okre�lonych w art. 2 pkt 2 z dniem 1 kwietnia 2003 r. Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów
z dnia 21 wrze�nia 2001 r. w sprawie okre�lenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego
prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informa-
cji Finansowej, Dz.U. Nr 113, poz. 1210, u�ci�lono sposób realizacji tego obowi¹zku.
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okre�lone obowi¹zki, wymienione w art. 8 ust. 1 i w art. 16 ust. 1, w
zakresie rejestracji czynno�ci notarialnych przekraczaj¹cych równowar-
to�æ 10.000 euro, a tak¿e niezw³ocznego zawiadomienia na pi�mie Gene-
ralnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e maj¹ zwi¹zek z pope³nieniem przestêp-
stwa wymienionym w art. 299 kodeksu karnego. Konsekwencj¹ tego roz-
wi¹zania prawnego jest wprowadzenie w ¿ycie nowej instytucji zwi¹zanej
z procedur¹ wstrzymania transakcji opisanej w rozdziale 5 ustawy. ̄ ¹danie
wstrzymania transakcji mo¿e byæ wydane przez Generalnego Inspektora
lub ³¹cznie dwóch upowa¿nionych przez niego na pi�mie pracowników.
Nastêpuje ono z momentem otrzymania pisemnego ¿¹dania i nie rodzi
odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej notariusza
okre�lonej odrêbnymi przepisami. Postanowienie w tej mierze podejmuje
prokurator i okre�la w nim zakres i sposób wstrzymania transakcji.

Kontrola zamówieñ publicznych
Nadzór nad Prezesem Urzêdu Zamówieñ Publicznych10a sprawuje na

podstawie art. 8 pkt 1a minister w³a�ciwy do spraw administracji publicz-
nej. Ponadto przewidziany jest tryb odwo³awczy i skargowy okre�lony w
rozdziale 8 ustawy. W my�l art. 79 dostawcom lub wykonawcom, których
interes prawny dozna³ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawia-
j¹cego zasad okre�lonych w ustawie, przys³uguj¹ �rodki odwo³awcze i skargi.
W toku postêpowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca
mo¿e nadto z³o¿yæ umotywowany, pisemny protest do zamawiaj¹cego na
jego czynno�ci. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ jednostek samorz¹du terytorial-
nego, miêdzy innymi w zakresie zamówieñ publicznych, sprawuj¹ tak¿e
regionalne izby obrachunkowe na postawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7
pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych11. Przedmio-
tem kontroli s¹ ponadto zwi¹zki miêdzygminne, stowarzyszenia gmin oraz
stowarzyszenia gmin i powiatów, zwi¹zki i stowarzyszenia powiatów,
samorz¹dowe jednostki organizacyjne, a w tym samorz¹dowe osoby praw-
ne oraz inne podmioty w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przy-

10a Obowi¹zki Prezesa UZP zosta³y bli¿ej omówione w: D. S z c z e p a ñ s k i, Charakter
prawny czynno�ci Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, PiP 2002, z. 2, s. 63 i nast.

11 Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577.
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znawanej z jednostek samorz¹du terytorialnego. Przedmiotem kontroli wy-
mienionych jednostek jest przestrzeganie kryteriów zgodno�ci z prawem i
zgodno�ci dokumentacji zamówieñ publicznych ze stanem faktycznym.

Dokumentacja wymagana przy zamówieniach publicznych jest z opi-
sanych powodów sformalizowana. Zasady dokumentowania zosta³y prze-
widziane w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r.12,
wydanego na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy o zamówieniach publicznych.
Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od dostawców i wykonawców wy³¹cznie doku-
mentów niezbêdnych do przeprowadzenia postêpowania, z zastrze¿eniem
ochrony praw w³asno�ci intelektualnej oraz tajemnicy handlowej. Nato-
miast w postêpowaniu o zamówienie publiczne ka¿dy dostawca lub wyko-
nawca sk³ada o�wiadczenie przewidziane w ust. 2 art. 22 ustawy, stwier-
dzaj¹ce, ¿e:

� jest uprawniony do wystêpowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawy,

� posiada uprawnienia niezbêdne do wykonania okre�lonych prac lub
czynno�ci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek ich posiadania,

� dysponuje niezbêdn¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem, a tak¿e potencja³em
ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamó-
wienia,

� znajduje siê w sytuacji finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamó-
wienia,

� nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 tej¿e ustawy.
Wykluczenie nastêpuje w stosunku do tych podmiotów, które:
� w ci¹gu ostatnich trzech lat przed wszczêciem postêpowania nie

wykona³y zamówienia lub wykona³y je z nienale¿yt¹ staranno�ci¹,
� s¹ objête postêpowaniem upad³o�ciowym lub których upad³o�æ og³o-

szono,
� zosta³y skazane za przestêpstwo w zwi¹zku z postêpowaniem o udzie-

lenie zamówienia publicznego, za przestêpstwo przekupstwa lub pope³nie-
nie innego przestêpstwa w celu osi¹gniêcia korzy�ci maj¹tkowych,

12 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów,
jakich zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spe³nie-
nia warunków uprawniaj¹cych do udzia³u w postêpowaniu o zamówienie publiczne, Dz.U.
Nr 133, poz. 1484.
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� w ci¹gu ostatnich trzech lat zosta³y ukarane kar¹ z tytu³u nieuczciwej
konkurencji,

� nie z³o¿y³y wymaganych o�wiadczeñ lub nie spe³ni³y innych wyma-
gañ okre�lonych w ustawie.

Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ potwierdzenia spe³nienia opisanych warun-
ków przez przedstawienie poni¿szych dokumentów:

1) aktualnego odpisu z w³a�ciwego rejestru lub za�wiadczenia o wpisie
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej,

2) koncesji lub zezwolenia, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ tych do-
kumentów w zakresie objêtym zamówieniem,

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralno�ci za prze-
stêpstwa wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5,

4) za�wiadczenia w³a�ciwego urzêdu skarbowego oraz w³a�ciwego od-
dzia³u ZUS o niezaleganiu w op³acaniu podatków, op³at oraz sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spo³eczne albo za�wiadczenia o uzyskaniu
zgody na zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atno�ci
albo wstrzymaniu w ca³o�ci wykonania decyzji organu podatkowego,

5) bilansu oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców
lub wykonawców niezobowi¹zanych do sporz¹dzenia bilansu � informacji
okre�laj¹cych obroty, zysk oraz zobowi¹zania i nale¿no�ci z ostatnich trzech
lat lub z okresu prowadzenia dzia³alno�ci trwaj¹cej krócej ni¿ trzy lata,

6) umowy spó³ki cywilnej, je¿eli dzia³alno�æ gospodarcza przedsiêbior-
ców prowadzona jest w tej formie.

Ponadto zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ, poza dokumentami wy¿ej wymie-
nionymi, jednego lub kilku spo�ród dalszych dziewiêciu wymienionych w
tym przepisie.

W przypadku za� gdy odrêbne przepisy wymagaj¹ do wykonania do-
stawy, us³ugi lub robót budowlanych odpowiednich uprawnieñ, zamawia-
j¹cy mo¿e ¿¹daæ dokumentów potwierdzaj¹cych te uprawnienia. Dokumen-
ty te mog¹ byæ przedstawione w formie orygina³u lub kserokopii po�wiad-
czonej za zgodno�æ z orygina³em przez dostawcê lub wykonawcê.

Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ przedstawienia orygina³u lub notarialnie
po�wiadczonej kopii wy³¹cznie wtedy, gdy dokumenty lub kserokopie
dokumentów s¹ nieczytelne lub budz¹ w¹tpliwo�ci, a zamawiaj¹cy nie mo¿e
sprawdziæ ich prawdziwo�ci w inny sposób. Je¿eli natomiast dostawca czy
wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania za granic¹, zamiast
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dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4 zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ
przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e podmioty te s¹:

1) uprawnione do wystêpowania w obrocie prawnym, zgodnie z pra-
wem kraju, w którym maj¹ siedzibê albo miejsce zamieszkania,

2) nie zalegaj¹ z uiszczaniem podatków, op³at albo sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne lub zdrowotne b¹d� ¿e uzyskali zgodê na zwolnienie,
odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atno�ci albo wstrzymanie w
ca³o�ci wykonania decyzji organu podatkowego.

Je¿eli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca maj¹ siedzibê albo
miejsce zamieszkania, nie wydaje siê tych dokumentów, mo¿na je zast¹piæ
ich o�wiadczeniami z³o¿onymi przed w³a�ciwym organem s¹dowym, ad-
ministracyjnym, organem samorz¹du zawodowego lub gospodarczego, albo
przed notariuszem kraju, w którym dana osoba ma siedzibê lub miejsce
zamieszkania. Okre�lenie w³a�ciwo�ci miejscowej notariusza, przed któ-
rym ma byæ sporz¹dzony ten dokument, budzi uzasadnione w¹tpliwo�ci w
zakresie honorowania tych czynno�ci sporz¹dzonych przez notariusza w
innym kraju. Mo¿na równie¿ dopatrywaæ siê dalszych niejasno�ci w zakre-
sie okre�lenia rodzaju po�wiadczeñ dokumentów przez notariusza. Zgodnie
z art. 96 pkt 2 prawa o notariacie, notariusz po�wiadcza zgodno�æ odpisu,
wyci¹gu lub kopii z okazanym dokumentem.

Powo³any przepis wykonawczy postanawia tak¿e, ¿e dokumenty te
powinny byæ sk³adane w formie orygina³u, odpisu, wypisu, wyci¹gu lub
kopii przet³umaczonych na jêzyk polski i po�wiadczonych przez polskie
placówki konsularne, stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów.

Za zamówienia publiczne nale¿y, w my�l art. 2 pkt 4 ustawy, uznawaæ
wy³¹cznie te zamówienia, które s¹ op³acane przez zamawiaj¹cego w trybie
ustawy i wykonywane przez okre�lonych dostawców lub wykonawców.

Zasada ta obowi¹zuje tak¿e przy wykonywaniu us³ugi notarialnej, ale
tylko wówczas, gdy nale¿no�æ z tytu³u wynagrodzenia notariusza za do-
konanie czynno�ci notarialnej ponosi strona, która jednocze�nie posiada
przymiot zamawiaj¹cego w �wietle przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych. Zgodnie z brzmieniem art. 5 prawa o notariacie, wynagrodze-
nie nale¿ne notariuszowi ponosz¹ strony czynno�ci notarialnej. Mog¹ byæ
nimi � przy umowach i wszelkich czynno�ciach, w których uczestniczy
wiele podmiotów � strony wytypowane zgodnie przez jej uczestników. Oko-
liczno�æ ta zostaje zamieszczona w sporz¹dzonym dokumencie notarial-
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nym. Dominuje zasada, ¿e koszty ponosi osoba nabywaj¹ca prawa albo
inicjuj¹c¹ dan¹ czynno�æ notarialn¹. W przypadku braku zgodnego poro-
zumienia w tej sprawie, a w szczególno�ci przy konieczno�ci dochodzenia
tej nale¿no�ci w drodze powództwa s¹dowego, obowi¹zuje solidarna od-
powiedzialno�æ stron czynno�ci; natomiast przy czynno�ciach jednostron-
nych � podmiot sporz¹dzaj¹cy czynno�æ, a wyj¹tkowo ten, który wywodzi
z tej czynno�ci okre�lone skutki prawne. W ¿adnym przypadku nie mog¹
sobie przypisywaæ cech zamawiaj¹cego podmioty bêd¹ce jedynie w³a�ci-
cielami okre�lonych praw maj¹tkowych, do których nie maj¹ zastosowania
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wysoce sformalizowany
sposób przetargowego postêpowania przy zamówieniach publicznych de-
terminuje zastosowanie tylko uproszczonych trybów, przewidzianych przy
zapytaniu o cenê z mocy art. 68 i z wolnej rêki na zasadzie art. 7113. Prawo
wyboru trybu postêpowania nale¿y do zamawiaj¹cego. Dokonuj¹c jednak-
¿e bli¿szej analizy obu przepisów, nale¿y doj�æ do wniosku, ¿e warunki te
spe³niaæ mo¿e jedynie z³o¿enie zamówienia z wolnej rêki. Stanowisko w
tej mierze nie jest jednolite. Istnieje równie¿ pogl¹d odmienny, stwierdza-
j¹cy, ¿e przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie mog¹ byæ sto-
sowane w zakresie us³ug notarialnych. Sprzeciwiaj¹ siê temu szczególne
zasady, odnosz¹ce siê do taksy notarialnej, reguluj¹ce wynagrodzenie
notariusza, oraz konieczno�æ przestrzegania podstawowych zasad w przed-
miocie zwalczania nieuczciwej konkurencji miêdzy notariuszami. Problem
ten jest niezwykle istotny i dlatego wskazane jest powo³anie rozwi¹zañ
prawnych, istniej¹cych w innych pañstwach, w zakresie sposobu i obowi¹z-
ku uiszczania op³aty za us³ugi notarialne. W my�l zasad obowi¹zuj¹cych
w prawie francuskim, koszty spowodowane czynno�ciami notarialnymi
obci¹¿aj¹ stronê, która odnosi korzy�ci z danej umowy wzglêdnie której
konieczny jest dokument notarialny. W ka¿dym przypadku strony umowy
mog¹ siê umówiæ inaczej, a je¿eli tego nie uczyni¹, koszty aktu, na przyk³ad
kupna, ponosi nabywca, za� pokwitowania zwalniaj¹cego spod obci¹¿enia

13 Taki pogl¹d prezentuje Departament Prawny Urzêdu Zamówieñ Publicznych w pi-
�mie z dnia 20 wrze�nia 2000 r. nr UZP/DP/21750/00, a nadto z sierpnia 2000 r. skierowa-
nym do Dyrektora Departamentu Finansów Skarbu Pañstwa w odpowiedzi na jego pisma
nr DFSP-KB-3156-9/00 oraz DFSP-3153-197/TK/00 w sprawie pokrywania kosztów za
czynno�ci notariuszy i komorników wykonuj¹cych czynno�ci urzêdowe na rzecz Skarbu
Pañstwa.
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� d³u¿nik. W stosunku za� do notariusza strony ponosz¹ odpowiedzialno�æ
solidarn¹, nawet wtedy, gdy orzeczenie s¹dowe lub umowa obci¹¿a kosz-
tami wy³¹cznie jedn¹ ze stron. Strona, która ui�ci op³atê, ma w stosunku
do drugiej strony prawo regresu wynikaj¹ce z art. 1251 kodeksu cywilnego.
Roszczenie o pokrycie kosztów przedawnia siê w ci¹gu piêciu lat od chwili
sporz¹dzenia czynno�ci.

Podobnie obowi¹zek ten zosta³ przewidziany w Austrii w § 12 ustawy
federalnej z dnia 8 listopada 1973 r. o taryfie op³at notarialnych14. Do uisz-
czenia op³aty obowi¹zane s¹ wszystkie osoby, które zleci³y notariuszowi
wykonanie czynno�ci lub by³y stronami zawartej za ich zgod¹ notarialnie
udokumentowanej lub uwierzytelnionej umowy. W razie wystêpowania
wiêcej ni¿ jednej osoby obowi¹zanej do uiszczenia op³aty, ponosz¹ one
odpowiedzialno�æ �niepodzielnej rêki�. Op³atê mo¿e ¿¹daæ notariusz bez-
po�rednio po wykonaniu czynno�ci. Egzemplarze dokumentów, wyci¹gi,
odpisy, �wiadectwa i inne dokumenty sporz¹dzone przez notariusza mog¹
byæ wydane stronie dopiero po uiszczeniu nale¿nej op³aty.

Za krajowych dostawców lub wykonawców uznaje siê osoby fizyczne
maj¹ce miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, utworzone w oparciu o
przepisy prawa polskiego i maj¹ce siedzibê w Polsce. Mog¹ byæ nimi równie¿
podmioty wystêpuj¹ce wspólnie, o ile spe³niaj¹ okre�lone wy¿ej warunki
siedziby i zamieszkania.

Zakres podmiotowy ustawy zosta³ �ci�le sprecyzowany w art. 4. Prze-
pisy ustawy stosuje siê do zamówieñ publicznych udzielanych przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o fi-
nansach publicznych15. W my�l art. 5 ust. 1 tej¿e ustawy, zalicza siê do nich:

� organy w³adzy publicznej i podleg³e im jednostki organizacyjne,

14 Og³oszone w: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich z dnia 3 grudnia 1973 r.
Nr 138, poz. 573; ze zm.: z dnia 14 grudnia 1978 r. Nr 206, poz. 603 i z dnia 6 czerwca
1997 r., Teil II, poz. 149.

15 Og³oszona w Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm. Zgodnie z art. 133 ustawy,
czynno�ci prawne polegaj¹ce na zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek oraz udzielaniu po¿yczek,
porêczeñ i gwarancji oraz emisji papierów warto�ciowych dokonuj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹-
du wskazani w uchwale przez zarz¹d. Wa¿no�æ tych czynno�ci jest uzale¿niona od kontr-
asygnaty skarbnika jednostki samorz¹du terytorialnego. Bli¿ej E. D e n e k, J. S o b i e c h,
J. Wo l n i a k, Finanse publiczne, Warszawa 2001, s. 108 i nast.



24

Romuald Sztyk

� pañstwowe osoby prawne oraz inne pañstwowe jednostki organiza-
cyjne, nie objête Krajowym Rejestrem S¹dowym, których dzia³alno�æ jest
finansowana ze �rodków publicznych w ca³o�ci lub w czê�ci. �rodkami
tymi s¹ dochody publiczne i �rodki pochodz¹ce ze �róde³ zagranicznych,
a tak¿e przychody jednostek organizacyjnych i osób prawnych zaliczanych
do sektora finansów publicznych, a ponadto przychody bud¿etu pañstwa i
bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz przychody z okre�lo-
nych w ustawie �róde³;

2) spó³dzielnie, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim dyspo-
nuj¹ �rodkami publicznymi;

3) pañstwowe jednostki organizacyjne, komunalne jednostki organiza-
cyjne i jednostki zale¿ne, wykonuj¹ce zadania o charakterze u¿yteczno�ci
publicznej;

4) agencje pañstwowe w zakresie nie uregulowanym odrêbnymi prze-
pisami;

5) jednostki publicznej radiofonii i telefonii oraz ich jednostki zale¿ne;
6) samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej i jednostki orga-

nizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie nie uregulowanym odrêb-
nymi przepisami.

Niezale¿nie od tego, do stosowania przepisów ustawy obowi¹zane s¹
równie¿ inne podmioty, je¿eli ponad 50% warto�ci udzielonego przez nie
zamówienia jest finansowana ze �rodków publicznych lub bezpo�rednio
przez wymienione wy¿ej podmioty. Pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2003 r.,
do stosowania ustawy bêd¹ obowi¹zane równie¿ inne podmioty wymienio-
ne w art. 4a, o ile wystêpowaæ bêd¹ warunki tam opisane. Przepisów ustawy
nie stosuje siê w razie spe³nienia siê przes³anek wynikaj¹cych z art. 6 ustawy,
a w tym tak¿e do zamówieñ publicznych, których warto�æ nie przekracza
równowarto�ci kwoty 3.000 euro. W �ci�le okre�lonych przypadkach, opi-
sanych w ust. 2 art. 6, nie stosuje siê przepisów ustawy miêdzy innymi do
us³ug prawniczych, ale tylko w zakresie publikacji og³oszeñ o planowanych
zamówieniach, terminów, wadiów, przes³anek wyboru trybu w przypadku
udzielenia zamówienia publicznego w trybach tam wymienionych oraz obo-
wi¹zku zatwierdzania w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych, a tak¿e zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na
podstawie w³a�ciwo�ci wykonawcy.
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Przepisy �ci�le okre�laj¹ tak¿e inne wypadki zwolnieñ z obowi¹zku
stosowania trybu przewidzianego w ustawie.

Zasady udzielania zamówieñ
Zasady udzielania zamówieñ publicznych zosta³y okre�lone w rozdzia-

le 3. ustawy. Mog¹ byæ one, w my�l art. 12a, udzielone wy³¹cznie podmio-
towi, który zosta³ wybrany na zasadach przewidzianych w ustawie. Wy-
boru tego mo¿na dokonaæ w podanych ni¿ej trybach:

A. Przetarg nieograniczony
Jest on podstawow¹ zasad¹ dokonania wyboru podmiotu. W innym

trybie nastêpuje tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie, a przy
warto�ciach przekraczaj¹cych kwotê 200.000 euro wymagane jest zatwier-
dzenie przez Prezesa UZP. Wybór podmiotu jest poprzedzany og³oszeniem,
które musi spe³niaæ warunki ustawowe, zamieszczanym w Biuletynie
Zamówieñ Publicznych, wydawanym przez Prezesa UZP. Z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej zama-
wiaj¹cy bêdzie zobowi¹zany przekazywaæ za po�rednictwem Prezesa UZP
do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Europejskich og³oszenia
o planowanych na dany rok kalendarzowy zamówienia o warto�ci przekra-
czaj¹cej kwoty wymienione w ustawie. Przetarg nieograniczony jest orga-
nizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówie-
nia. W aktualnym stanie prawnym zamawiaj¹cy jest obowi¹zany
niezw³ocznie po sporz¹dzeniu planu finansowego przekazaæ do publikacji
w Biuletynie Zamówieñ Publicznych og³oszenia o planowanych w danym
roku zamówieniach, których warto�æ przekracza na roboty budowlane kwotê
500.000 euro albo ³¹czn¹ warto�æ w ka¿dej kategorii dostaw lub us³ug
przekraczaj¹c¹ równowarto�æ tej kwoty. Stosownie do art. 15, je¿eli zamó-
wienie jest udzielane z wolnej rêki, wówczas zamawiaj¹cy przesy³a do
publikacji w Biuletynie og³oszenie o wyniku postêpowania o jego udzie-
lenie, zawieraj¹ce tak¿e informacjê o zawarciu umowy. Przy zamówieniach
publicznych, których warto�æ nie przekracza równowarto�ci kwoty 30.000
euro lub w których finansowy udzia³ �rodków publicznych nie przekracza
tej równowarto�ci, nie jest obowi¹zkowy tryb przetargu nieograniczonego.
Nie stosuje siê wtedy równie¿ przepisów ustawy o publikacji og³oszeñ w
Biuletynie, nie sporz¹dza siê protoko³u postêpowania ani te¿ specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwo³añ.
Zamawiaj¹cy jest obowi¹zany do równego traktowania wszystkich pod-
miotów i prowadzenia postêpowania w sposób gwarantuj¹cy zachowanie
uczciwej konkurencji. Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
w dzia³alno�ci gospodarczej, w tym w us³ugach, reguluje ustawa z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji16.

Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e w my�l art. 2 ustawy, przedsiêbior-
cami s¹ osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowo�ci prawnej, które prowadz¹c, chocia¿by ubocznie, dzia-
³alno�æ zarobkow¹ lub zawodow¹, uczestnicz¹ w dzia³alno�ci gospodar-
czej. Uwaga ta ma istotne znaczenie, jako ¿e art. 24 lit. a prawa o notariacie
postanawia, ¿e notariusz nie jest przedsiêbiorc¹, ale tylko w rozumieniu
przepisów ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej17.

W my�l aktualnego brzmienia art. 3 ust. 2 tej ustawy18, czynami nie-
uczciwej konkurencji s¹ w szczególno�ci: wprowadzaj¹ce w b³¹d oznacze-
nie przedsiêbiorstwa, fa³szywe lub oszukañcze oznaczenie pochodzenia geo-
graficznego towarów lub us³ug, wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie towarów
lub us³ug, naruszenie tajemnicy przedsiêbiorstwa, nak³anianie do rozwi¹-
zania lub niewykonania umowy, na�ladownictwo produktów, pomawianie
lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostêpu do rynku, przekupstwo
osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, jak równie¿ nieuczciwa lub zakazana
reklama.

Czynem nieuczciwej konkurencji, polegaj¹cym na przekupstwie osoby
pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹ jest okre�lone w art. 229 kodeksu karnego
zachowanie osoby fizycznej, bêd¹cej przedsiêbiorc¹, dzia³aj¹cej na rzecz

16 Og³oszona w Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm. Ustawa przewiduje ró¿ne sytuacje
zwi¹zane z nieuczciw¹ konkurencj¹, a przy niniejszych rozwa¿aniach na podkre�lenie za-
s³uguj¹ definicje zawarte: w art. 15 � przez utrudnianie innym przedsiêbiorcom dostêpu do
rynku, sprzeda¿ towarów lub us³ug poni¿ej kosztów ich wytwarzania, a tak¿e w zakresie
reklamy i autoreklamy � okre�lonej w art. 16. Bli¿ej J. S z w a j a, Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Urz¹d Antymonopolowy 1994, s. 130 i nast., a tak¿e
B. S o ³ t y s, Pojêcie i charakter klienteli w prawie polskim, Poznañ-Kluczbork 1995, s. 42
i nast.

17 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej, Dz.U. Nr 101,
poz. 1178 z pó�n. zm.

18 Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o zmianie ustawy � Kodeks karny, ustawy � Kodeks
postêpowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówie-
niach publicznych oraz ustawy � Prawo bankowe, Dz.U. Nr 93, poz. 1027.
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przedsiêbiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezentowania albo podej-
mowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim kontroli, a tak¿e
dzia³aj¹cej na rzecz przedsiêbiorcy za zgod¹ wymienionej osoby.

Ustawodawca wprowadzi³ w rozdziale 3a odpowiedzialno�æ przedsiê-
biorców za przekupstwo osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, za czyny nie-
uczciwej konkurencji.

Inn¹ definicjê przedsiêbiorcy zawiera art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. � Prawo w³asno�ci przemys³owej19. W my�l tego prze-
pisu, przedsiêbiorc¹ jest osoba prowadz¹ca w celach zarobkowych dzia-
³alno�æ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹, zwan¹ ogólnie
dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹. Ustawodawca przewidzia³ w art. 2, i¿ zwalcza-
nie nieuczciwej konkurencji reguluje odrêbna ustawa. Przepisy za� ustawy
nie naruszaj¹ postanowieñ zawartych w umowach miêdzynarodowych.
Osoby zagraniczne korzystaj¹ natomiast z uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy
na podstawie umów miêdzynarodowych.

Z powo³anymi regulacjami prawnymi koresponduje postanowienie art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów20, stwierdzaj¹ce, i¿ okre�la ona warunki rozwoju i ochrony konku-
rencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony intere-
sów przedsiêbiorców i konsumentów. Zawiera równie¿ w art. 4 pkt 1 lit.a
inn¹ definicjê przedsiêbiorcy. Przepis ten uwa¿a za niego przedsiêbiorcê w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia-
³alno�ci gospodarczej, a tak¿e:

� osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jak równie¿ jednostkê organizacyjn¹
nie maj¹c¹ osobowo�ci prawnej, organizuj¹c¹ lub �wiadcz¹c¹ us³ugi o
charakterze u¿yteczno�ci publicznej, które nie s¹ dzia³alno�ci¹ gospodar-
cz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej,

� osobê fizyczn¹ wykonuj¹c¹ zawód we w³asnym imieniu i na w³asny
rachunek lub prowadz¹c¹ dzia³alno�æ w ramach wykonywania takiego
zawodu,

19 Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508. Reguluje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów
u¿ytkowych, wzorów przemys³owych, znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych i
topografii uk³adów scalonych. Normuje tak¿e zasady, na jakich przedsiêbiorcy mog¹ przyj-
mowaæ projekty racjonalizatorskie i wynagradzaæ ich twórców, a tak¿e zadania i organizacjê
Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

20 Dz.U. Nr 122, poz. 1319.
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� osobê fizyczn¹ posiadaj¹c¹ akcje lub udzia³y, zapewniaj¹ce jej co
najmniej 25% g³osów w organach co najmniej jednego przedsiêbiorcy, lub
posiadaj¹c¹ kontrolê nad okre�lonym przedsiêbiorc¹ lub przedsiêbiorcami,
nawet w razie nieprowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

Dyspozycja art. 5 ustawy zawiera zakaz porozumieñ ograniczaj¹cych
konkurencjê, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ogranicze-
nie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³a�ciwym.

W postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mog¹, zgod-
nie z art. 20, wystêpowaæ w imieniu zamawiaj¹cych, ani te¿ wykonywaæ
czynno�ci zwi¹zanych z postêpowaniem o zamówienie publiczne oraz byæ
bieg³ymi osoby, które pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim albo w stosunku
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub po-
winowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo które s¹ zwi¹zane
z tytu³u przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastêpc¹
prawnym lub cz³onkami w³adz osób prawnych ubiegaj¹cych siê o udzie-
lenie zamówienia. Nie mog¹ byæ nimi równie¿ osoby, które przed up³ywem
trzech lat od daty wszczêcia postêpowania pozostawa³y w stosunku pracy
lub zlecenia z oferentem albo by³y cz³onkami w³adz osób prawnych ubie-
gaj¹cych siê o udzielenie zamówienia. Nie mog¹ byæ tak¿e osoby pozosta-
j¹ce z dostawc¹ lub wykonawc¹ w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, który budziæ mo¿e uzasadnione w¹tpliwo�ci co do ich bezstronno�ci.

Osoby wystêpuj¹ce w imieniu zamawiaj¹cego sk³adaj¹ o�wiadczenie
pisemne o braku lub istnieniu opisanej wy¿ej okoliczno�ci. Zaistnienie tych
okoliczno�ci powoduje wy³¹czenie danej osoby z postêpowania o udziele-
nie zamówienia publicznego.

W przypadku zamówieñ, których warto�æ przekracza równowarto�æ
kwoty 30.000 euro, zamawiaj¹cy jest obowi¹zany, a w przypadku zamó-
wieñ poni¿ej tej kwoty, mo¿e powo³aæ komisjê przetargow¹.

Generalnie w postêpowaniu i przy sk³adaniu wszelkich o�wiadczeñ przez
zamawiaj¹cych, dostawców lub wykonawców obowi¹zuje forma pisemna,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej. W przypadku za� gdy strony porozumiej¹
siê w innej formie, tre�æ przekazanej im informacji musi zostaæ niezw³ocz-
nie potwierdzona na pi�mie. O�wiadczenia lub zawiadomienia przekazane
za pomoc¹ teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uwa¿a siê za prze-
kazane w terminie, je¿eli tre�æ ich dotar³a do adresata przed up³ywem terminu
i zosta³a niezw³ocznie potwierdzona na pi�mie przez przekazuj¹cego. Ofertê
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z powy¿szym zastrze¿eniem sporz¹dza siê w jêzyku polskim, z zachowa-
niem formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci. Jedynie w szczególnie
uzasadnionych wypadkach zamawiaj¹cy mo¿e wyraziæ zgodê na sporz¹-
dzenie oferty w jêzyku powszechnie u¿ywanym w handlu miêdzynarodo-
wym. Natomiast do umów w sprawach zamówieñ publicznych, zgodnie z
zasad¹ wyra¿on¹ w art. 72, stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego i ko-
deksu postêpowania cywilnego, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie sta-
nowi¹ inaczej. Umowy wymagaj¹ pod rygorem niewa¿no�ci zachowania
formy pisemnej, chyba ¿e przepisy odrêbne wymagaj¹ innej formy szcze-
gólnej (art. 74) jak przy nabyciu w³asno�ci nieruchomo�ci. Nie mog¹ byæ
one zawierane na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas d³u¿szy ni¿
trzy lata wymaga zgody Prezesa UZP. Stosownie do ust. 2 art. 72 umowa
jest niewa¿na, je¿eli w postêpowaniu o zamówienie, poprzedzaj¹cym jej zawar-
cie, dosz³o do naruszenia przepisów okre�lonych w ustawie i ma ono wp³yw
na wynik postêpowania. Prezes UZP mo¿e w razie zaistnienia okoliczno�ci
okre�lonych w ust. 2 i 3 art. 72 wyst¹piæ do s¹du o stwierdzenie niewa¿-
no�ci umowy w ca³o�ci lub w czê�ci.

Postêpowanie o zamówienie publiczne uniewa¿nia siê w razie zaistnie-
nia negatywnych przes³anek przewidzianych w art. 27b.

Opisana forma czynno�ci jest zgodna z nowym brzmieniem art. 60
kodeksu cywilnego21. Aktualnie wola osoby dokonuj¹cej czynno�ci prawnej
mo¿e byæ wyra¿ona przez ka¿de zachowanie siê tej osoby ujawniaj¹cej jej
wolê w sposób dostateczny, w tym tak¿e w postaci elektronicznej, z zastrze-
¿eniem wyj¹tków przewidzianych w ustawie. Jest zbie¿na tak¿e z now¹
redakcj¹ art. 78 kodeksu cywilnego okre�laj¹c¹ zasady pisemnej formy
czynno�ci prawnej. Stosownie do § 1 tego¿ przepisu, do jej zachowania
wystarcza z³o¿enie w³asnorêcznego podpisu na dokumencie obejmuj¹cym
tre�æ o�wiadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza za� wymiana do-
kumentów obejmuj¹cych tre�æ o�wiadczeñ woli podpisanych przez jedn¹
ze stron lub dokumentów, z których ka¿dy obejmuje tre�æ o�wiadczenia
woli jednej ze stron i jest przez ni¹ podpisany. Jednocze�nie ustawodawca

21 Zmiany zosta³y wprowadzone moc¹ art. 54 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o
podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, poz. 1450. M. P a z d a n, O projektowanym unormo-
waniu formy czynno�ci prawnych, Rejent 2001, nr 9, s. 15 i nast., przedstawi³ g³ówne
zmiany kodeksowej regulacji formy czynno�ci prawnych przewidzianych w projekcie Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
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ustosunkowa³ siê do podpisu elektronicznego przy sk³adaniu o�wiadczenia
woli i w § 2 tego¿ przepisu postanowi³, ¿e z³o¿one w tej postaci, opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy
wa¿nego, kwalifikowanego certyfikatu, jest równowa¿ne formie pisemnej.

Zamawiaj¹cy wybiera najkorzystniejsz¹ ofertê spo�ród nie odrzuco-
nych ofert wy³¹cznie na podstawie kryteriów oceny ofert przewidzianych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do udzia³u
w postêpowaniu albo w zaproszeniu do sk³adania ofert. Kryteria oceny
ofert nie ulegaj¹ zmianie w toku postêpowania, za� wyboru najkorzystniej-
szej z nich dokonuje siê z uwzglêdnieniem preferencji krajowych, o ile s¹
one stosowane.

W nowym brzmieniu art. 29 zamawiaj¹cy zaprasza do wziêcia udzia³u
w przetargu nieograniczonym, zamieszczaj¹c og³oszenie w miejscu pu-
blicznie dostêpnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej (dopiero od
10 pa�dziernika 2002 r.) oraz za po�rednictwem Prezesa UZP w Biuletynie.
W razie gdy warto�æ zamówienia nie przekracza wyra¿onej w z³otych
równowarto�ci kwoty 30.000 euro, og³oszenie o przetargu nieograniczo-
nym zamieszczane jest w siedzibie zamawiaj¹cego, w miejscu publicznie
dostêpnym oraz na stronie internetowej co najmniej na siedem dni przed
terminem sk³adania ofert. Je¿eli natomiast warto�æ zamówienia przekracza
tê kwotê, zamawiaj¹cy obowi¹zany jest zamie�ciæ og³oszenie o przetargu
nieograniczonym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej � od dnia
publikacji og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych do dnia sk³ada-
nia ofert. Zamawiaj¹cy mo¿e og³osiæ organizacjê przetargu w prasie.
Og³oszenie nie mo¿e byæ jednak opublikowane w prasie przed publikacj¹
w Biuletynie. Dostawca lub wykonawca jest zwi¹zany ofert¹ do czasu
up³ywu terminu okre�lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres 45 dni. Mo¿e on przed up³ywem
terminu do sk³adania ofert zmieniæ lub wycofaæ ofertê. Wycofanie oferty
przed up³ywem terminu do sk³adania ofert nie powoduje utraty wadium.
Warunki wniesienia wadium lub inne zabezpieczenia s¹ przewidziane w
art. 41 ustawy.

B. Przetarg ograniczony
Oferty w przetargu ograniczonym mog¹ z³o¿yæ wy³¹cznie dostawcy lub

wykonawcy dopuszczeni w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiaj¹-
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cego do sk³adania ofert. Zamawiaj¹cy mo¿e zorganizowaæ ten przetarg, gdy
wyst¹pi co najmniej jedna z nastêpuj¹cych okoliczno�ci:

� warto�æ zamówienia nie przekracza równowarto�ci kwoty 30.000
euro,

� specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbê dostawców
mog¹cych wykonaæ zamówienie.

C. Przetarg dwustopniowy
Dzieli siê na dwa etapy. W pierwszym, w my�l art. 53, dostawcy i wy-

konawcy sk³adaj¹ oferty wstêpne, bez podawania ceny, a zamawiaj¹cy mo¿e
¿¹daæ okre�lenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest
przetargiem ograniczonym do wybranych oferentów i mo¿e byæ poprzedzo-
ny negocjacjami. Mo¿e on wyst¹piæ w przypadku, gdy zachodzi jedna z
przyczyn wymienionych w art. 54.

D. Negocjacje z zachowaniem konkurencji
Zaliczane s¹ one, jak równie¿ pozosta³e, do innego trybu udzielania

zamówieñ publicznych. W my�l art. 63 polegaj¹ one na tym, ¿e zamawia-
j¹cy negocjuje warunki umowy z tak¹ liczb¹ dostawców lub wykonawców,
która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencjê oraz sprawny
przebieg postêpowania, nie mniejsz¹ jednak ni¿ trzech, chyba ¿e ze wzglê-
du na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch dostawców
lub wykonawców mog¹cych je wykonaæ. Warunki przebiegu trybu postê-
powania zosta³y omówione w art. 64. Negocjacje maj¹ charakter poufny
i po ich przeprowadzeniu zamawiaj¹cy zwraca siê do wszystkich dostaw-
ców i wykonawców o z³o¿enie ofert ostatecznych, zawieraj¹cych cenê i
wybiera ofertê najkorzystniejsz¹.

E. Zapytanie o cenê
Kolejnym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest zapytanie o

cenê, w którym zamawiaj¹cy kieruje pytanie o cenê dostaw rzeczy lub us³ug
do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór
najkorzystniejszej oferty, konkurencjê i sprawny przebieg postêpowania,
jednak nie mniej ni¿ do czterech. Stosownie do art. 68, zapytanie o cenê
mo¿e byæ stosowane, gdy przedmiotem zamówienia s¹ dostawy rzeczy lub
us³ugi powszechnie dostêpne, o ustalonych standardach jako�ciowych, a
warto�æ zamówienia nie przekracza równowarto�ci kwoty 130.000 euro.
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Ka¿dy z dostawców lub wykonawców mo¿e zaproponowaæ tylko jedna
cenê i nie mo¿e jej zmieniæ. Nie prowadzi siê w tym trybie ¿adnych ne-
gocjacji w sprawie ceny (art. 69 ust. 1). Zamawiaj¹cy udziela zamówienia
dostawcy lub wykonawcy, który zaoferowa³ najni¿sz¹ cenê. W razie gdy
nie mo¿na dokonaæ wyboru najkorzystniejszej oferty, jako ¿e zosta³y z³o-
¿one oferty o takiej samej cenie, zamawiaj¹cy wzywa oferentów do z³o-
¿enia ofert dodatkowych. Je¿eli warto�æ zamówienia przekracza kwotê
30.000 euro, zamawiaj¹cy zawiadamia niezw³ocznie o wyborze oferty po-
zosta³ych oferentów i wskazuje nazwê i siedzibê tego, którego ofertê
wybrano, oraz cenê.

F. Zamówienie z wolnej rêki
Stosownie do brzmienia art. 70, zamówienie z wolnej rêki stanowi tryb

udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj¹cy udziela zamówienia po
rokowaniach tylko z jednym dostawc¹ lub wykonawc¹. Udzielenie zamó-
wienia jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy nast¹pi co najmniej jedna z okolicz-
no�ci przewidzianych w art. 71. W�ród nich nale¿y wskazaæ na dwie
okoliczno�ci wymienione w ust. 1 pkt 1 i 6 tego przepisu. Pierwsza stwier-
dza, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e udzieliæ zamówienia w tym trybie tak¿e z
przyczyn wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów dotycz¹cych us³ugi, która
mo¿e byæ wykonana tylko przez jednego wykonawcê. Druga przes³anka
postanawia, ¿e tryb ten stosuje siê wówczas, gdy przedmiotem zamówienia
jest miêdzy innymi nabycie, najem, dzier¿awa lub leasing nieruchomo�ci,
a ze wzglêdu na szczególne okoliczno�ci mo¿na j¹ uzyskaæ od jednego
oferenta. W przypadku gdy warto�æ zamówienia przekracza równowarto�æ
20.000 euro, zastosowanie tego trybu wymaga zatwierdzenia Prezesa UZP.

Definicja najkorzystniejszej oferty
Jest zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 8, mówi¹cym o tym, ¿e nale¿y przez

ni¹ rozumieæ miêdzy innymi ofertê z najni¿sz¹ cen¹. Natomiast warto�ci¹
zamówienia jest warto�æ szacunkowa, ustalona przez zamawiaj¹cego z
nale¿yt¹ staranno�ci¹, bez podatku od towarów i us³ug (VAT). Do przepi-
sów o taksie notarialnej stosuje siê równie¿ przepisy ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach w zakresie nie uregulowanym w art. 5 prawa o notariacie
i w przepisach wykonawczych. Za cenê, w my�l art. 3 ust. 2 pkt 1, uwa¿a
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siê tak¿e stawkê taryfow¹, któr¹ jest taksa notarialna22. Stosownie do art.
3 ust. 1 pkt 1 tej¿e ustawy, cena jest warto�ci¹ wyra¿on¹ w jednostkach
pieniê¿nych, któr¹ kupuj¹cy jest zobowi¹zany zap³aciæ za towar lub us³ugê.
W cenie uwzglêdnia siê podatek od towarów i us³ug oraz podatek akcy-
zowy. Przepisy przewiduj¹ jednocze�nie, i¿ ceny towarów i us³ug uzgad-
niaj¹ strony zawieraj¹ce umowê. Zasada ta jest identyczna z regulacj¹ prze-
widzian¹ w art. 5 prawa o notariacie. W tych warunkach mo¿na doj�æ do
wniosku, ¿e przepisy ustawy o cenach w zakresie nie uregulowanym w
prawie o notariacie odnosz¹ siê do wynagrodzenia notariusza za czynno�æ
notarialn¹ w granicach ustalonej taksy.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawa o zamówieniach publicznych
stosowana jest w praktyce notarialnej w ograniczonym zakresie. Nie sto-
suje siê jej w pe³nym rozmiarze przede wszystkim przy zamówieniach
publicznych z wolnej rêki w umowach najmu, dzier¿awy lub leasingu nie-
ruchomo�ci w okoliczno�ciach tam wymienionych. W minimalnym zakre-
sie sporz¹dza siê równie¿ w formie czynno�ci notarialnej inne umowy do-
tycz¹ce robót budowlanych, dostaw i us³ug.

Oczekiwaæ nale¿y, ¿e sytuacja ta ulegnie korzystnej i radykalnej zmia-
nie z chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

22 Za stawkê uwa¿a siê podstawow¹ jednostkê obliczeniow¹, a tak¿e ustalon¹ jednostkê,
wed³ug której oblicza siê wysoko�æ op³aty � S³ownik Jêzyka Polskiego, PWN, Warszawa
1992, t. 3, s. 329. Taks¹ jest natomiast urzêdowa, sta³a op³ata pobierana za pewne us³ugi
� S³ownik Jêzyka Polskiego, R-Z, PWN, Warszawa 1999, s. 440. Za taryfê uwa¿a siê
urzêdowe ustalenia i og³oszone zestawienia sta³ych op³at lub cen za us³ugi � S³ownik Jêzyka
Polskiego, jw., t. 3, s. 482. Z powy¿szych zestawieñ wynika, ¿e u¿ycie wyra¿enia �taksa
notarialna� bardziej odpowiada definicji taryfy.


