
Zamówienia publiczne w kontekście
Polskich związków sportowych

WARSZAWA / KRAKÓW - 27.04.2022 r.



Mariusz Klink, radca prawny, specjalizuje się w prawie
zamówień publicznych (szczególnie podmiotów
zamawiających), inwestycjach infrastrukturalnych,
obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie
kontraktów.
Wykładowca Polskiej Akademii Nauk. Pełnomocnik przed
Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w
Warszawie w sprawach dotyczących zamówień
publicznych. Reprezentował także zamawiającego przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Plan wykładu

9:45 – 10:00 Logowanie do platformy & networking
10:00 – 10:05 Rozpoczęcie szkolenia (sprawy organizacyjne)
10:05– 11:30 Część I - Ogólne zagadnienia dot. PZP (1,5h)
11:30 – 11:45 Przerwa 
11:45 – 13:00 Część II – Q&A w oparciu o przesłane wcześniej 
pytania do eksperta (1,15h)
13:00 – 13:15 Przerwa 
13:15 – 14:00 cd. Q&A - pytania zadane w trakcie szkolenia i 
zakończenie szkolenia (45’)
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Zamówienia publiczne – co to jest?

• odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a 
wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje zamawiającemu 
roboty budowlane, usługi lub dostawy.

• Postępowanie wszczynane przez Zamawiającego, prowadzone 
jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są 
warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, 
prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, kończące się zawarciem umowy albo jego 
unieważnieniem
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Czy PZS muszą stosować PZP? (1)

Zamawiający publiczny
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani
handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo
lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50%, lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub

zarządzającego;

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w
pkt 3.
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Czy PZS muszą stosować PZP? (2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) związki sportowe działają
w formie stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń. Zgodnie z art.
7 ust. 2 tej ustawy polski związek sportowy tworzy związek
sportowy po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej, przy czym w sprawach nieuregulowanych w
ustawie o sporcie do polskiego związku sportowego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach. Na podstawie art. 12 ust. 2 z chwilą wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego polski związek sportowy uzyskuje
osobowość prawną.

6



Czy PZS muszą stosować PZP? (3)

Zamawiający subsydiowani (art.6)
Udzielający zamówienia zamawiający inni niż zamawiający 
publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie 
następujące okoliczności:

1)ponad50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia 
jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o 
których mowa w art. 4 i art. 5ust. 1 pkt 1;

2)Wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
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Czy PZS muszą stosować PZP? (4)

Zamawiający subsydiowani (art.6)

3)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 
inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do 
dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, 
rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, 
budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez 
administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami 
budowlanymi.
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Progi kwotowe w ustawie

Próg bagatelności – 130.000 zł

Próg unijny roboty budowlane* – 22.840.755 zł (5.350.000 Euro)

Próg unijny usługi związane z robotami*: 913.630 zł (214.000 
Euro)

* Dla zamawiających subsydiowanych
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Czy PZS muszą stosować PZP? (5)

• Kodeks dobrego zarządzania dla Polskich Związków Sportowych
(MSiT 2018 r.)

• Wyniki Kontroli NIK z PRAWIDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA PRZYGOTOWANIE POLSKICH 
SPORTOWCÓW DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH XXX OLIMPIADY W 
LONDYNIE

• Art. 3 ust. 3 ustawy PZP z 2004 r.

• W nowej ustawie z 2019 r. brak odpowiednika art. 3 ust. 3. 

• Art. 151 ustawy o finansach publicznych
1
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Zamówienia publiczne, 
a Kodeks cywilny

Dwa odrębne reżimy procedur zakupowych

1) Zamówienia publiczne – zdefiniowane w PZP, stosuje

się do nich usystematyzowaną procedurę uzależnioną

wieloma zmiennymi

1) art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego – procedura znacznie

prostsza i wygodniejsza, pozwala na elastyczne,

szybkie i sprawne prowadzenie postępowania, 1
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Zamówienia publiczne – co to jest?

1

2* Grafika Koba Consulting Group



Podstawowe zasady PZP

• Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców
• Przejrzystość
• Proporcjonalność
• Best value for money w tym efektywność społeczna, 

środowiskowa i gospodarcza, 
• Legalizm
• Bezstronność
• Jawność, 
• Poszanowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
• Pisemność w języku polskim
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Etapy postępowania

• Planowanie (Ustalenie budżetu/planu finansowego, analiza 
potrzeb i wymagań, plan zamówień publicznych

• Przygotowanie (wybór procedury, komisja przetargowa, 
ustalenie Opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie 
ogłoszenia oraz specyfikacji,  

• Przeprowadzenie (ogłoszenie, pytania, składanie ofert, analiza 
ofert, kwalifikacja wykonawców, wybór

• Realizacja (zawarcie umowy, nadzór, rozliczenie)
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Planowanie

• Analiza potrzeb i wymagań
• Identyfikacja potrzeb zamawiającego
• Zbadanie czy i w jaki sposób potrzeby mogą być zaspokojone
• Rozeznanie rynku (alternatywne sposoby lub warianty)
• Wartość zamówienia
• Możliwość podziału na części
• Zidentyfikowane ryzyka
• Aspekty społeczne, środowiskowe, gospodarcze, 
• Przewidywany tryb postępowania
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Przygotowanie

• Kierownik zamawiającego

• Inne osoby w postępowaniu

• Komisja przetargowa (kiedy obligatoryjna, zadania)/biegły

• Wstępne konsultacje rynkowe

• Regulamin udzielania zamówień publicznych
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Przygotowanie

• Podział zamówienia na części/możliwość składania ofert 
częściowych

• Przyczyny braku podziału zamówienia na części
• Możliwość ograniczenia części dla jednego wykonawcy
• Oferta wariantowa
• Wymóg zatrudniania na umowę o pracę
• Aspekty społeczne, środowiskowe, gospodarcze (by osiągnąć 

dodatkowe cele postępowania)
• Wadium
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Przygotowanie

Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę 
konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo 
lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),

2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym 
czasie (tożsamość czasowa),

3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego 
wykonawcę (tożsamość podmiotowa).
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Przygotowanie

Kryterium tożsamości przedmiotowej powinno prowadzić do 
wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale 
także zamówień, które mimo braku przedmiotowego 
podobieństwa tworzą funkcjonalną całość.

Zamówienia tożsame przedmiotowo dotyczą tego samego lub
podobnego zagadnienia, w tych samych lub zbliżonych
warunkach, dla podobnej grupy osób oraz spełniają tę samą
funkcję i mają podobne lub identyczne przeznaczenie.

Z tego względu za jedno zamówienie można uznać kompleksową
usługę szkoleniową obejmującą usługi trenerskie, wynajem sal i
catering, gdy tylko tworzą jedną funkcjonalną całość.
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Przygotowanie

Tożsamość podmiotowa rozpatrywana jest pod kątem dostępnych 
oferentów na rynku.
Analizując rynek potencjalnych wykonawców należy wziąć pod uwagę
zarówno podmioty specjalizujące się bezpośrednio w danym przedmiocie
zamówienia, jak i różnego typu pośredników. Na rynku funkcjonuje dużo
podmiotów, które samodzielnie nie wytwarzają towarów czy też nie
świadczą usług bezpośrednio, ale profesjonalnie zajmują się
pośrednictwem, zapewniając dobre ceny i jakość.

Zamówienie spełniające kryterium tożsamości podmiotowej to takie,
które bez żadnego trudu może zrealizować pojedynczy wykonawca, a
wykonawców takich, którzy mogą zrealizować Twoje zamówienie jest
więcej niż jeden. (Np. jeden wykonawca jest w stanie zrealizować dostawę
komputerów i drukarek, natomiast jeden wykonawca nie zajmuje się
sprzedażą komputerów i mebli w pierwszym wypadku wystąpi tożsamość
podmiotowa, a w drugim nie.)
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Przygotowanie

Tożsamość czasowa weryfikowana jest przez możliwość udzielenia lub
realizacji zamówienia w znanym przedziale czasowym. W praktyce jest to
od kilku miesięcy do paru lat.

Warunkiem takiej kwalifikacji jest realna możliwość oszacowania usług, 
dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane 
w danym terminie. 
W przypadku jej braku w ramach tego samego projektu możesz mieć do 
czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego 
samego funkcjonalnie przedmiotu, których wartość będzie szacowana 
odrębnie. 
Innymi słowy, podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla 
każdej z części może być uzasadnione przyczynami obiektywnymi, tj. 
niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw lub 
robót budowlanych na etapie uruchamiania pierwszego postępowania w 
danym zakresie.
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Przygotowanie

• Podział zamówienia na części/możliwość składania ofert 
częściowych

• Przyczyny braku podziału zamówienia na części
• Możliwość ograniczenia części dla jednego wykonawcy
• Oferta wariantowa
• Wymóg zatrudniania na umowę o pracę
• Aspekty społeczne, środowiskowe, gospodarcze (by osiągnąć 

dodatkowe cele postępowania)
• Wadium

2
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Przygotowanie

• Opis przedmiotu zamówienia
✓ Jednoznaczny 
✓ Wyczerpujący
✓ Określenie cech 
✓ Odniesienie do polskich norm
✓ Określenie wymagać dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności 
✓ Wymagania zamawiającego obiektywnie uzasadnione
✓ Zakaz stosowania znaków towarowych charakteryzujących 

produkty (chyba że brak możliwości innego opisania i 
zastosuje się wymóg równoważności)
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Przygotowanie

• Określenie przedmiotowych środków dowodowych służących 
potwierdzeniu cech oferowanego produktu, składanych są wraz 
z ofertą (certyfikaty, katalogi, badania, etykiety).

• Określenie wymagań podmiotowych (w stosunku do 
wykonawcy który składa ofertę)
✓ Brak podstaw wykluczenia z postępowania
✓ Spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
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Przygotowanie

• Wykluczenie wykonawcy z postępowania [przesłanki 
obligatoryjne oraz przesłanki fakultatywne]

• Warunki udziału w postępowaniu 
✓ Proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
✓ Umożliwiające ocenę zdolności do wykonania zamówienia
✓ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
✓ Sytuacja ekonomiczna/finansowa
✓ Zdolność techniczna/zawodowa
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Przygotowanie

• Udostępnienie zasobów (możliwość polegania za
zasobach/doświadczeniu/zdolnościach
technicznych/zawodowych/sytuacji finansowej podmiotu
trzeciego)

• Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) powinna zawierać 
także:

• Termin składania ofert (odpowiedni dla przedmiotu i specyfiki 
postępowania – ustawowo to 35/30 dni)

• Oferta w formie elektronicznej (także Jednolity Dokument tzw. 
JEDZ)
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Przygotowanie

• Termin związania ofertą (co do zasady nie dłuższy niż 90 dni)
• Informacja o środkach komunikacji elektronicznej
• Pouczenia o środkach ochrony prawnej
• Kryteria oceny ofert (cena lub koszt, kryteria jakościowe,

aspekty społeczne lub środowiskowe, organizacyjne,
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do
realizacji, serwisu posprzedażnego)

Kryteria muszą być związane z przedmiotem zamówienia (!)
Kryteria nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy (!)

• Projektowane postanowienia umowy (PPU)
2
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Przeprowadzenie

• Wszczęcie postępowania (przekazanie ogłoszenia do 
właściwego publikatora)

• Ogłoszenie i SWZ mogą być zmieniane w toku postępowania 
(zmiany istotne i nieistotne)

• Wyjaśnienia treści SWZ na wniosek wykonawców, obowiązek 
przedłużenia terminu, 

• Publikacja wszystkich pytań i wyjaśnień na stronie internetowej 
na której prowadzonej jest postępowanie, 

2

8



Przeprowadzenie

• Oferta – wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (za 
wyjątkiem oferty wariantowej)

• Oferta powinna odpowiadać wymaganiom SWZ, forma 
komunikacji i złożenia zgodna z SWZ, 

• Po upływie terminu składani ofert nie jest możliwe jej 
wycofanie, wykonawca jest związany jej treścią przez okres 
wskazany w SWZ, zabezpiecza to wadium

• Zamawiający wzywa do przedłużenia związania ofertą jedne 
raz, na max. 60 dni (można nie wyrazić zgody na przedłużenie 
związania). Przedłużenie łącznie z przedłużeniem wadium. 
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Przeprowadzenie

• Otwarcie ofert, informacja o budżecie zamawiającego, 

• Nie ma już jawnego otwarcia ofert,

• Po otwarciu elektronicznie przekazuje się informacje o tym kto 
złożył ofertę i za jaką kwotę lub koszt.

• Obowiązek przekazania informacji do Prezesa UZP 

• Etap badania i oceny ofert
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Przeprowadzenie

• Weryfikacja kwalifikacji podmiotowych (na podstawie 
wstępnych oświadczeń wykonawcy złożonych wraz z ofertą)

• Badanie i ocena ofert (czy podlegają odrzuceniu)

• Ocena ofert w celu ustalenia oferty najwyżej ocenianej

• Weryfikacji dokumentów podmiotowych wykonawcy z 
najlepszą punktacją.
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Przeprowadzenie

• Możliwe jest zastosowanie procedury „odwróconej” gdzie 
najpierw bada się i ocenie oferty, a dopiero potem kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy który uzyskał najlepszą punktację.

• W takim przypadku można ograniczyć liczbę dokumentów 
składanych wraz z ofertą do minimum. Ryzyko to potencjalna 
konieczność weryfikacji kolejnego wykonawcy z listy 
rankingowej w sytuacji w której wykonawca z pozycji nr 1 nie 
będzie spełniał wymagań SWZ lub jego oferta będzie podlegać 
odrzuceniu. 
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Przeprowadzenie

• Zamawiający może żądać oświadczeń i wyjaśnieni dotyczących:
✓ Treści oferty
✓ Przedmiotowych środków dowodowych
✓ Innych składanych dokumentów, 
✓ Wyliczenia ceny/kosztu lub innych istotnych elementów 

składowych ceny (tzw. badania rażąco niskiej ceny)

• Zakaz negocjacji pomiędzy stronami postępowania

• Można poprawiać omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 
SWZ jeżeli nie powoduje to istotnych zmian oferty, 
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Przeprowadzenie

• Kwalifikacja podmiotowa dotyczy kwestii braku podstaw do 
wykluczenia wykonawcy z postępowania (obligatoryjne oraz 
fakultatywne podstawy wykluczenia)

• Weryfikacja czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wskazane w ogłoszeniu i SWZ, 

• Wykonawca składa tzw. jednolity dokumentu oraz inne 
podmiotowe środki dowodowe (zaświadczenia, referencje, 
potwierdzenia wykonania zamówień etc), 

• Wykonawca składa te dokumenty w terminie 10 dni od 
wezwania przez Zamawiającego, 
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Przeprowadzenie

• Procedura wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
podmiotowych środków dowodowych, a także ich wyjaśnienia.

• Dokumenty będące podmiotowymi środkami dowodowymi 
powinny być aktualne i wskazywać okoliczności na dzień ich 
złożenia (stan w zakresie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia)
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Przeprowadzenie

Wybór najkorzystniejsze oferty następuje jeżeli dana oferta
uzyskała najwyższą ocenę w przyjętych kryteriach, a Wykonawca
został w toku procedury zweryfikowany (nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega
odrzuceniu).

Innymi słowy jest to oferta przedstawiająca najlepszy stosunek
jakości do ceny.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązuje okres tzw. stand
still do czasu upływu terminu do wniesienia odwołań do Krajowej
Izby Odwołaczej.
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Przeprowadzenie

Odrzucenie oferty:

• Złożonej po terminie, 
• Złożonej przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu, 
• Wykonawcy który nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu
• Który nie złożył w przewidzianym czasie dokumentów na 

wezwanie zamawiającego (jednolity dokument, podmiotowe 
środki dowodowe), 

• Niezgodnej z przepisami prawa 
• Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 
• Niezgodnej z warunkami zamówienia
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Przeprowadzenie

Odrzucenie oferty:

• Sporządzonej lub przekazanej w sposób niezgodny z 
wymaganiami technicznymi (komunikacja elektroniczna)

• Złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji (np. cena 
dumpingowa, inżyniera cenowa)

• Zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia

• Zawierającej błędy w obliczeniu ceny
• Gdy wykonawca nie wyraził woli przedłużenia związania ofertą, 
• Gdy wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po 

terminie związania ofertą, 
• Niezabezpieczonej wadium 
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Przeprowadzenie

Odrzucenie oferty:

• Gdy brak oferty wariantowej wymaganej przez Zamawiającego, 
• Zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu, 
• Złożonej bez wizji lokalnej w sytuacji, gdy zamawiający tego 

wymagał. 
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Przeprowadzenie

Unieważnienie postępowania

• Gdy nie złożono żadnej oferty lub wszystkie podlegają 
odrzuceniu

• Ceny oferty najniższej przekracza budżet zamawiającego i nie 
podejmie od decyzji o jego zwiększeniu, 

• Złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
• Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielnie 

zamówienia nie leży w interesie zamawiającego czego nie 
można było wcześniej przewidzieć. 

• Postępowanie posiada wadę niemożliwą do usunięcia, a 
zawarta w ten sposób umowa byłaby nieważna, 

• Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 
4
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Realizacja

• Zawarcie umowy rozumiane jako udzielenie zamówienia kończy 
postępowanie przetargowe. 

• Należyty nadzór nad realizacją zamówienia 

• Weryfikacja przedmiotu zamówienia (jakościowa, terminowa)

• Obowiązek terminowych płatności 

• Obowiązek w zakresie dochodzenia należności wynikających z 
umowy

4
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Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 

mniejszej niż progi unijne (klasyczne)

• Tryb podstawowy [art. 275 – 296]

• Partnerstwo innowacyjne [art. 297 – 299]

• Negocjacje bez ogłoszenia [art. 300-303]

• Zamówienie z wolnej ręki [art. 304 – 306]

4
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Tryb podstawowy

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w 

którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

zamawiający:

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji albo

2) może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile 

przewidział taką możliwość, albo

3) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia

4
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Zamówienia o wartości szacunkowej powyżej progu 

unijnego (klasyczne)

• Przetarg nieograniczony [art. 132]

• Przetarg ograniczony [art. 134]

• Negocjacje z ogłoszeniem [art. 152]

• Dialog konkurencyjny [art. 169]

• Partnerstwo innowacyjne [art. 189]

• Negocjacje bez ogłoszenia [art. 208]

• Zamówienie z wolnej ręki [art. 213]

4
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Środki ochrony prawnej

• Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące:

✓ Czynności zamawiającego lub zaniechania czynności (niezgodne 

z prawem)

✓ Treści SWZ/ogłoszenia

✓ Nieprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

• Wykonawca musi mieć interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy 4
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Środki ochrony prawnej

• Odwołanie wnosi się w formie elektronicznej terminie:

- 10 dni (zamówienia powyżej progu unijnego i stosuje się środki 

elektroniczne)

- 5 dni (zamówienie poniżej progu unijnego i stosuje się środki 

elektroniczne)

od dnia czynności lub od dnia opublikowania dokumentu 

(ogłoszenia/specyfikacji), lub od dnia powzięcia informacji o 

czynności/zaniechaniu czynności. 
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Środki ochrony prawnej

• Odwołanie podlega opłacie

- 7500 zł dla podstępować pod progiem unijnym

- 15.000 zł dla postepowań ponad progiem unijnym 

- 10.000 zł dla zamówień na roboty budowlane pod progiem 

unijnym  

- 20.000 zł dla zamówień na roboty budowlane powyżej progu 

4
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Środki ochrony prawnej

• W postępowaniu wykonawcy mogą zgłosić przystąpienia (tj. czy 

popierają stronę odwołującą czy też zamawiającego)

• KIO rozpoznaje sprawę co do zasady na rozprawie która jest 

jawna i kontradyktoryjna (strony prowadzą spór przed 

arbitrami, mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich tez)

• Rozprawa powinna odbyć się nie później niż 15 dni od dnia 

wniesienia odwołania. 

• Do czasu rozpoznania odwołania istnieje zakaz zawierania 

umowy w sprawie danego zamówienia chyba, że na 

uzasadniony wniosek KIO wyrazi zgodę na zawarcie takiej 

umowy przed rozprawą. 
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Środki ochrony prawnej

• Na wyrok Krajowe Izby Odwoławczej przysługuje skarga do 

Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z 

uzasadnieniem. 

• Skarga podlega opłacie w wysokości: 

37.500 zł dostawy i usługi poniżej progu unijnego

75.000 zł dostawy i usługi powyżej progu unijnego 

50.000 zł roboty budowlane poniżej progu unijnego

100.000 zł roboty budowlane powyżej progu unijnego
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Środki ochrony prawnej

Od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień 

Publicznych przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

5
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Dziękuję za uwagę

r.pr. Mariusz Klink

mariusz.klink@klink.com.pl

693 101 443
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