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ŚRODKI OCHORNY PRAWNEJ 
(www.uzp.gov.pl) – 05.02.2013 r 

 
Informacja o środkach ochrony prawnej wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

 
I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 
198g) przysługują: 

• wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

• organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również 
zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem 
Urzędu”. 

 
II. INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY CZY NNOŚCI PODJĘTEJ 
PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO LUB ZANIECHANIU CZYNNO ŚCI, DO KTÓREJ JEST ON 
ZOBOWI ĄZANY  
Zgodnie z art. 181  ustawy wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując 
o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności 
zamawiającego, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 
 
III. ODWOŁANIE  
1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4. odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Wymagania formalne odwołania 
W art. 180 ust. 3  ustawy zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi 
odwołanie powinno: 

• wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, 

• zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
• określać żądanie oraz 
• wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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UWAGA! Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu 
rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do 
postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze 
pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 
podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl). 
Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w inny sposób niż wskazny wyżej nie będą rozpatrywane. 

 
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1. nie zawiera braków formalnych; 
2. uiszczono wpis. 

Art. 187 ustawy zawiera szczegółową procedurę wzywania odwołującego przez Prezesa Izby 
(ewentualnie przez skład orzekający Izby) do uzupełniania braków formalnych odwołania 
(określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w 
terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby. 
 
3. Terminy na wniesienie odwołania. 
UWAGA! Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za 
wniesione w terminie. Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Nowelizacją zostało wprowadzone domniemanie, zgodnie  z którym, 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2, tj. faksem lub drogą elektroniczną. 
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l.p.   

  
Przedmiot odwołania  

Termin na wniesienie 
odwołania, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty 
określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy  

Termin na wniesienie 
odwołania, jezeli wartość 
zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy 

1. 

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje 
o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały 
przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy  

10 dni 5 dni 

2. 

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje 
o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę wniesienia odwołania zostały 
przekazane w sposób inny niż określony w 
art. 27 ust. 2 ustawy  

15 dni 10 dni 

3. 

Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego 
publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub 
Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli 
postępowanie prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego wobec 
postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej  

  
10 dni 

  
5 dni 

4. 

Wobec czynności innych niż określone w 
punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w 
terminie liczonym od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia  

  
10 dni 

  
5 dni 

 
Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę  - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 

3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
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Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, uregulowane są 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649) i kształtują się następująco: 

 

  
 l.p.  

  
Rodzaj zamówienia  

Wartości zamówień 
określone w przepisach 
wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8  

1. 

Zamówienia na dostawy i usługi udzielane przez zamawiających z sektora 
finansów publicznych, z wyłączeniem: uczelni publicznych, państwowych 
instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich związków, dla których organem założycielskim lub 
nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych 
przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej  

  
130 000 euro 

2. 
Zamówienia na dostawy i usługi udzielane przez zamawiających innych niż 
określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień sektorowych  

 200 000 euro 

3. Zamówienia na dostawy i usługi w zamówieniach sektorowych   400 000 euro 

4. Zamówienia na roboty budowlane, niezależnie od rodzaju zamawiającego   5 000 000 euro 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy, do udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych nie stosuje się 
ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8. 
 
4. Uchylenie zakazu zawarcia umowy 
Zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy 
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Izba uchyla zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy 
mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z 
koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi  prawdopodobieństwo 
doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
5. Przystąpienie do postępowania odwoławczego 
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. 
Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
 
6. Odpowiedź na odwołanie 
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź 
ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może na wzór instytucji 
uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W 
takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w 
której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny 
wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu 
odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie. 
 
7. Cofnięcie odwołania 
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w 
takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed 
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
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8. Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych 
Zasady formalne i merytoryczne dotyczące orzekania Krajowej Izby Odwoławczej określa przepis art. 192 
ustawy. Ustawa zawiera obowiązek unieważnienia przez Izbę umowy w sprawie zamówienia publicznego 
albo zastosowania kar alternatywnych. Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w 
sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna  
z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy: 

1. unieważnić umowę; albo 
2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych 
na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo 

3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku 
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo 

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w 
ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). 
Kary finansowe nakłada się na zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo 
art. 183 ust. 1 (naruszenie terminu standstill), które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu 
ustawy (art. 194 ustawy). 
 
IV. SKARGA  
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.  
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

• oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
• przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 
• wskazanie dowodów, 
• wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi 
Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
wytworzył: Natalia Mierzicka  data wytworzenia: 2012-02-06 14:06:00 
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Dane kontaktowe Departamentu Odwołań 
Sekretariat Departamentu Odwołań: (0-22) 458 78 01 
Fax: (0-22) 458 78 00, (0-22) 458 78 03 
Sprawy odwoławcze w toku: (0-22) 458 78 05, (0-22) 458 78 06 
Sprawy dot. orzeczeń KIO: (0-22) 458 78 68 
Sprawy dotyczące skarg na orzeczenia KIO: (0-22) 458 78 09 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
 
 

Komunikat o wysokości wpisu i numerze konta, na które należy wnosić wpis od odwołań 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649) 
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 282, poz. 1650) zmianie uległy kwoty, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący 
podstawę przeliczania wartości zamówienia. 
 
Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie 
niniejszych rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
I.  Wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia oraz jego rodzaju. 
Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest: 
1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o 
zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł; 
2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od 
których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł. 
Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, którego wartość jest: 
 1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest 
uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich ogłoszeń o 
zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10.000 zł; 
2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od 
której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20.000 zł. 
 
II.  Ustalenie wysokości wpisu jest ściśle powiązane z wartością zamówienia. Odwołujący się musi 
wiedzieć, czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach, czy też jest to postępowanie oszacowane poniżej tychże 
kwot. 
Kwoty te są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w 
sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).  
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Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia 
dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień: 
  1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych 
instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów 
publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu 
terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty: 
a)  130.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 
  2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których 
mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a)  200.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 
  3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a)  400.000 euro - dla dostaw lub usług, 
b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych. 
Do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
III.  Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 282, poz. 1650) Zgodnie z Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący 
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196. 
 
IV.Wpis, o którym mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy: 
Urząd Zamówień Publicznych  
NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 
 
Do rozliczeń transgranicznych: 
(IBAN)  PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 
SWIFT/BIC  NBPLPLPW 
 
wytworzył: Natalia Mierzicka  data wytworzenia: 2012-01-04 12:30:00 

opublikował: Natalia Mierzicka  data publikacji: 2010-05-20 09:17:00  

zmodyfikował: Sylwester Łącki  data modyfikacji: 2012-01-04 12:30:00  

  rozwiń historię wersji  

ilość odwiedzin: 61316   
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Informacja o opłacie od skargi 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych   
(Dz. U. Nr 206, poz. 1591), wprowadzająca zmiany zasad pobierania opłaty od skargi na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej. 
Na  podstawie znowelizowanego  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) od skargi na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości 
pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2. 
Zgodnie, natomiast z wprowadzonym nowelizacją ust. 2, jeżeli skarga dotyczy czynności w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową w 
wysokości 5%  wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu którego skarga dotyczy, jednak nie 
więcej niż 5 000 000 złotych. 
  
wytworzył: Natalia Mierzicka  data wytworzenia: 2011-01-19 08:23:00 

opublikował: Natalia Mierzicka  data publikacji: 2010-05-20 09:19:36  

zmodyfikował: Natalia Mierzicka  data modyfikacji: 2011-01-19 08:23:00 

 
 
Informacja o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa 
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość opłaty od dokumentów 
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii wynosi 17 
złotych. 
Organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
złożenia dokumentu. 
W związku z tym opłatę skarbową od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą 
należy uiszczać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 
Rachunek opłaty skarbowej: 
Nazwa: 
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 
nr konta: 
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 (opłata skarbowa za…..) 
 
wytworzył: Natalia Mierzicka  data wytworzenia: 2010-05-27 15:07:00 

opublikował: Natalia Mierzicka  data publikacji: 2010-05-20 09:34:26  

zmodyfikował: Natalia Mierzicka  data modyfikacji: 2010-05-27 15:07:00 
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Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
 

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. O wpis na 
listę mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o: izbach gospodarczych, rzemiośle, 
samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, organizacjach pracodawców, samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub 
skreślenia z listy dokonuje Prezez Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 
   
Lp.  Nazwa organizacji Data wpisu Nr decyzji 

1. Kołobrzeska Izba Gospodarcza w Kołobrzego 14 marca 2002 r. LO/3855/02 

2. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w Krakowie 14 marca 2002 r. LO/3856/02 

3. Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach 14 marca 2002 r. LO/3857/02 

4. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu 14 marca 2002 r. LO/3858/02 

5. Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie 14 marca 2002 r. LO/3860/02 

6. Euroregionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Jeleniej Górze 14 marca 2002 r. LO/3861/02 

7. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie 14 marca 2002 r. LO/3862/02 

8. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 14 marca 2002 r. LO/3863/02 

9. Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku 20 marca 2002 r. LO/4061/02 

10. Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie 20 marca 2002 r. LO/4062/02 

11. Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu 20 marca 2002 r. LO/4063/02 

12. Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie 20 marca 2002 r. LO/4064/02 

13. 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji w 

Warszawie 
20 marca 2002 r. LO/4065/02 

14. Cech Rzemiosł Różnych w Głubczycach 20 marca 2002 r. LO/4066/02 

15. Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach 28 marca 2002 r. LO/4641/02 

16. Cech Rzemiosł Różnych w Lęborku 28 marca 2002 r. LO/4642/02 

17. Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie 28 marca 2002 r. LO/4643/02 

18. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 28 marca 2002 r. LO/4644/02 

19. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu 3 kwietnia 2002 r. LO/4898/02 

20. Leszczyńska Izba Gospodarcza w Lesznie 3 kwietnia 2002 r. LO/4899/02 

21. Cech Rzemiosł Różnych w Lipnie 3 kwietnia 2002 r. LO/4900/02 

22. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców w Strzelcach Krajeńskich 12 kwietnia 2002 r. LO/5462/02 

23. Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno - Kartograficznych w Warszawie 12 kwietnia 2002 r. LO/5463/02 

24. Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 16 kwietnia 2002 r. LO/5665/02 

25. Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie 16 kwietnia 2002 r. LO/5666/02 

26. Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie 8 maja 2002 r LO/6640/02 

27. Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku 8 maja 2002 r LO/6641/02 

28. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska w Warszawie 8 maja 2002 r LO/6642/02 

29. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 21 maja 2002 r. LO/7519/02 

30. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej 23 maja 2002 r. LO/7728/02 

31. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie 28 maja 2002 r. LO/7837/02 

32. Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy 3 czerwca 2002 r. LO/7960/02 

33. Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze 4 czerwca 2002 r. LO/7961/02 

34. Izba Rzemieślnicza w Łodzi 12 czerwca 2002 r. LO/8601/02 

35. Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy 14 czerwca 2002 r. LO/8698/02 

36. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie 20 czerwca 2002 r. LO/9088/02 

37. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie 20 czerwca 2002 r. LO/9089/02 



10 
 

38. Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego w Warszawie 19 czerwca 2002 r. LO/9090/02 

39. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 24 czerwca 2002 r. LO/9205/02 

40. Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku 26 czerwca 2002 r. LO/9436/02 

41. Olsztyńska Izba Budowlana w Olsztynie 28 czerwca 2002 r. LO/9530/02 

42. Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Warszawie 8 lipca 2002 r. LO/10013/02 

43. Mysłowicka Izba Przemysłowo - Handlowa w Mysłowicach 12 lipca 2002 r. LO/10281/02 

44. Regionalna Izba Gospodarcza "Ostrołęka Nas Zjednoczy" w Ostrołęce 16 lipca 2002 r. LO/10406/02 

45. Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa we Wrocławiu 18 lipca 2002 r. LO/10572/02 

46. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 24 lipca 2002 r. LO/10949/02 

47. Polska Izba Druku w Toruniu 25 wrzesień 2002 r. LO/13854/02 

48. Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu 25 września 2002 r. LO/13855/02 

49. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie 25 września 2002 r. LO/13856/02 

50. Polska Izba Książki w Warszawie 27 września 2002 r. LO/13954/02 

51. 
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED w 

Warszawie 
11 października 2002 

r. 
LO/14464/02 

52. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
22 października 2002 

r. 
LO/14980/02 

53. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie 4 listopada 2002 r. LO/15443/02 

54. Polska Izba Przemysłowo -Handlowa Budownictwa w Warszawie 19 listopada 2002 r. LO/16403/02 

55. Okręgowa Izba - Przemysłowo - Handlowa w Tychach 19 listopada 2002 r. LO/16402/02 

56. Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa w Słupsku 25 listopada 2002 r. LO/16845/02 

57. Lubelski Związek Pracodawców w Lublinie 16 stycznia 2003 r. 3 LO/641/0 

58. Polski Związek Pracodawców "OCHRONA" w Warszawie 20 stycznia 2003 r. LO/869/03 

59. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 6 lutego 2003 r. LO/1607/03 

60. Opolska Izba Gospodarcza 4 marca 2004 r. LO/2600/03 

61. Związek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach 6 marca 2003 r. LO/2720/03 

62. Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Architektów 31 marca 2004 r. LO/4051/03 

63. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami 10 kwietnia 2003 r. LO/4614/03 

64. Polska Izba Ochrony Osób i Mienia 28 kwietnia 2003 r. LO/5364/03 

65. Izba Przemysłowo - Handlowa w Legnicy 28 kwietnia 2003 r. LO/5387/03 

66. Organizacja Pracodawców Rudzkich 14 maja 2004 r. LO/6223/03 

67. Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi 2 czerwca 2003 r. LO/7110/03 

68. Kujawska Izba Przemysłowo - Handlowa 10 czerwca 2003 r. LO/7466/03 

69. Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie 7 lipca 2003 r. LO/8632/03 

70. Kujawska Izba Przemysłowo - Handlowa 7 lipca 2003 r. LO/8629/03 

71. Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza 25 września 2003 r. LO/12641/03 

72. POLMED Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych 25 września 2003 r. LO/12617/03 

73. Izba Przemysłowo - Handlowa w Koszalinie 26 września 2003 r. LO/12694/03 

74. Nowotomyska Izba Gospodarcza w Nowym Tomyślu 27 lutego 2004 r. LO/1862/04 

75. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów Okręgowa Rada Izby w Szczecinie 29 marca 2004 r. LO/2806/04 

76. Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu 29 marca 2004 r. LO/2805/04 

77. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie 31 marca 2004 r. LO/2867/04 

78. Krajowa Izba Urbanistów w Warszawie 05 kwietnia 2004 r. LO/2959/04 

79. Geodezyjna Izba Gospodarcza w Warszawie 27 kwietnia 2004 r. LO/3302/04 

80. Lubelska Okręgowa Izba Architektów 04 maja 2004 r. LO/3379/04 

81. Krajowa Rada Izby Architektów w Warszawie 04 maja 2004 r. LO/3377/04 

82. Małopolska Okręgowa Izba Architektów w Krakowie 04 maja 2004 r. LO/3378/04 

83. Izba Gospodarcza Budownictwa we Wrocławiu 04 maja 2004 r. LO/3376/04 
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84. Opolska Okręgowa Izba Architektów 27 maja 2004 r. LO/3847/04 

85. Okręgowa Izba Urbanistów w Katowicach 28 maja 2004 r. LO/3867/04 

86. Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów we Wrocławiu 28 maja 2004 r. LO/3866/04 

87. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 24 maja 2004 r. LO/ 3738/04 

88. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów w Olsztynie 25 maja 2004 r. LO/3751/04 

89. Pomorska Okręgowa Izba Architektów 25 maja 2004 r. LO/3759/04 

90. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 27 maja 2004 r. LO/3796/04 

91. Sląska Okręgowa Izba Architektów w Katowicach 27 maja 2004 r. LO/3831/04 

92. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Bydgoszczy 27 maja 2004 r. LO/3830/04 

93. Okręgowa Izba Urbanistów w Katowicach 28 maja 2004 r. LO/3867/04 

94. Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów we Wrocławiu 28 maja 2004 r. LO/3866/04 

95. Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów w Kielcach 31 maja 2004 r. LO/3908/04 

96. Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów w Białymstoku 31 maja 2004 r. LO/3907/04 

97. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów w Poznaniu 1 czerwca 2004 r. LO/3941/04 

98. Lubuska Okręgowa Izba Architektów w Gorzowie Wielkopolskim 1 czerwca 2004 r. LO/3940/04 

99. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku 2 czerwca 2004 r. LO/3962/04 

100. Federacja Pracodawców Przemysłu Lekkiego w Łodzi 8 czerwca 2004 r. LO/4044/04 

101. Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna w Gdyni 9 czerwca 2004 r. LO/4073/04 

102. Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów 14 czerwca 2004 r. LO/4075/04 

103. Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów 23 czerwca 2004 r. LO/4217/04 

104. Północna Okręgowa Izba Urbanistów 14 lipca 2004 r. LO/4613/04 

105. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 29 lipca 2004 r. LO/4893/04 

106. Łódzka Okręgowa Izba Architektów 3 sierpnia 2004 r. LO/4957/04 

107. Staszkowska Izba Gospodarcza 27 sierpnia 2004 r. LO/5519/04 

108. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
5 października 2004 

r. 
LO/6539/04 

109. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
6 października 2004 

r. 
LO/6579/04 

110. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 
26 października 2004 

r. 
LO/6893/04 

111. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
26 października 2004 

r. 
LO/6895/04 

112. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
26 października 2004 

r. 
LO/6905/04 

113. Kolska Izba Gospodarcza 22 listopada 2004 r. LO/7379/04 

114. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 5 stycznia 2005 r. LO/11/05 

115. Związek Banków Polskich 25 marca 2005 r. LO/1320/05 

116. Regionalna Izba Gospodarcza w Ujeździe 7 lipca 2005 r. LO/2700/05 

117. Polski Związek Pracodawców Budownictwa 22 lipca 2005 r. LO/2963/05 

118. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 6 września 2005 r. LO/3724/05 

119. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 27 września 2005 r. LO/4040/05 

120. Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim 24 stycznia 2006 r. LO/339/06 

121. Okręgowa Izba Urbanistów 31 marca 2006 r. LO/1115/06 

122. Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie 18 sierpnia 2006 r. LO/2348/06 

123. Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi 21 sierpnia 2006 r. LO/2358/06 

124. Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji w Warszawie 13 sierpnia 2007 r. LO/123/07 

125. Polsko - Szwajcarska Izba Przemysłu i Handlu 
01 października 2007 

r. 
LO/127/07 

126. Polska Izba Gospodarcza Czystości w Bydgoszczy 07 kwietnia 2009 r. LO/14/09 
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127. Wielkopolska Izba Budownictwa Poznań 08 maja 2009 r. LO/17/09 

128. Gdański Związek Pracodawców Gdańsk 23 września 2009 r. LO/23/09 

129. Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw 
4 października 2010 

r. 
LO/21/10 

130. Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich 30 czerwca 2011 LO/19/11 

131. Krajowa Izba Sportu Warszawa 13 września 2011 r. LO/24/11 

132. Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa 16 listopada 2011 r. LO/28/11 

 
wytworzył: Natalia Mierzicka  data wytworzenia: 2011-11-17 14:17:00 

opublikował: Natalia Mierzicka  data publikacji: 2010-05-20 11:49:08  

zmodyfikował: Natalia Mierzicka  data modyfikacji: 2011-11-17 14:17:00 

 
 
Uprzejmie informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Zamówień Publicznych i 
Krajowej Izby Odwoławczej zostaje przeniesiona na strony UZP udostępniane w ramach Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Z dniem 1 stycznia 2012 wnoszenie w formie 
elektronicznej pism do Urzędu, w tym odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego oraz 
innej korespondencji dotyczącej odwołań składanych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
elektronicznej będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i 
KIO dostępnej na portalu ePUAP. 
  
Jednocześnie informujemy, iż dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO będzie 
możliwy zarówno ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (analogicznie jak 
dotychczas), jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.  
 
W przypadku pytań dotyczących wysyłania dokumentów poprzez platformę ePUAP prosimy o kontakt: 
- pocztą elektroniczną na adres: epuap@mswia.gov.pl,  
lub 
- telefoniczny: (22) 544 13 90 - czynny w dni robocze, godz. 8.00-16.00. 
 
W przypadku pytań dotyczących elektronicznej formy wnoszenia odwołań prosimy o kontakt: 
- pocztą elektroniczną na adres: epuap.odwolania@uzp.gov.pl  
lub 
- telefoniczny: (22) 458-78-01 - czynny w dni robocze, godz. 8.15-16.15. 
 
wytworzył: Sylwester Łącki  data wytworzenia: 2012-01-02 13:03:00 

opublikował: Sylwester Łącki  data publikacji: 2011-12-30 10:32:40  

zmodyfikował: Sylwester Łącki  data modyfikacji: 2012-01-02 13:03:00 



13 
 

 
 
 


