
Przepisy o konkursie - projekt zmian w ustawie PZP 
 
Rozdział 3 
Konkurs 
 
Art. 110. 1. Konkurs jest postępowaniem, w którym zamawiający 
udziela zamówienia publicznego na usługi wykonawcy, który 
przedstawił plan lub projekt wybrany przez sąd konkursowy, w 
szczególności z zakresu planowania przestrzennego, 
projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego 
oraz przetwarzania danych, z przyznaniem lub bez przyznania 
nagród rzeczowych lub pieniężnych. 
2. Rodzaj i forma konkursu powinna być związana z przedmiotem 
planowanego zamówienia publicznego, a wartość nagród powinna 
być proporcjonalna do zakresu i przedmiotu konkursu. 
3. Zamawiający, w porozumieniu z sądem konkursowym, ustala 
rodzaj i formę postępowania konkursowego, przedmiot konkursu 
oraz warunki udziału w konkursie i nagrody mając na względzie 
cel i przedmiot planowanego zamówienia publicznego. 

 
Art. 111. 1.Konkurs może być otwarty (jednoetapowy) lub 
ograniczony (dwuetapowy). 

2. W konkursie otwartym, w publicznym ogłoszeniu zamawiający 
zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w konkursie do 
składania prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu. 
W konkursie otwartym wykonawcy przedstawiają jedną pracę 
konkursową. 
3. W konkursie ograniczonym sąd konkursowy dokonuje oceny 
prac konkursowych przedstawianych w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne, 
odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu 
dla pracy konkursowej w pierwszym etapie. W drugim etapie sąd 
konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie 
konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie 
opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie. 



 
Art. 112. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
konkursowego odpowiada kierownik zamawiającego. 
2. Kierownik zamawiającego może powierzyć przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania konkursowego własnej jednostce 
organizacyjnej lub osobie trzeciej. 
3. Podmioty, którym powierzono przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania konkursowego działają jako 
organizator konkursu w zakresie i na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez zamawiającego. 
 
Art. 113. 1. Kierownik zamawiającego powołuje i odwołuje sąd 
konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu 
konkursowego. 
2. Sąd konkursowy jest niezależny w swoich decyzjach lub 
opiniach. Decyzje sądu nie podlegają środkom ochrony prawnej, o 
których mowa w dziale VI ustawy. 
3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób. W skład sądu 
konkursowego wchodzą wyłącznie osoby niezależne od 
uczestników konkursu. 
4. Sąd konkursowy przeprowadza ocenę prac konkursowych i 
przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu. Sąd 
konkursowy sporządza informację o wynikach oceny prac 
konkursowych dla kierownika zamawiającego, a także w 
uzasadnionych przypadkach występuje z wnioskiem o 
unieważnienie konkursu. 
5. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi 
konkursowemu inne niż określone w ust. 1 czynności związane z 
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu. 
6. Jeżeli od uczestników konkursu wymagane są szczególne 
kwalifikacje zawodowe co najmniej jedna trzecia członków sądu 
konkursowego musi posiadać te same lub równoważne 
kwalifikacje. 
7. W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z 
uczestnikami konkursu osoby, które: 



1) wchodzą w skład sądu konkursowego lub pozostają w 
stosunku do sędziów konkursowych w zależnościach, o których 
mowa w art. 17 ust. pkt. 2 ÷3; 
2) są pracownikami zamawiającego lub biorą bezpośredni 
udział w organizowaniu konkursu; 
3) biorą bezpośredni udział w opracowywaniu warunków 
konkursowych; 
4) są przedstawicielami, udziałowcami, członkami władz lub 
pracownikami organizatora konkursu. 
 
Art. 114. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. 
2. Jeżeli zamawiający wymaga, by uczestnicy konkursu posiadali 
uprawnienia do opracowania pracy konkursowej, określone w 
przepisach szczególnych, uczestnikami konkursu mogą być 
wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub 
podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi 
wymagane uprawnienia. 
3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. 
Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio 
do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. 
 
Art. 115. 1. Nagrody przyznawane są w konkursie w sposób i w 
wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie. 
2. Nagrodami w konkursie mogą być: 
1) nagroda pieniężna; 
2) nagroda rzeczowa; 
3) zaproszenie autora pracy najlepszej do negocjacji zamówienia 
publicznego na usługi związane z planem lub projektem 
przedstawionym w konkursie. 

3. Wartością konkursu jest wartość nagród, z uwzględnieniem 
wartości zamówienia na usługi, które może być udzielone 
autorowi najlepszej pracy konkursowej. Do ustalenia wartości 
konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. 



 
Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie 
konkursowe na podstawie regulaminu konkursu. 
2. Regulamin konkursu zawiera co najmniej: 
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce 
zamieszkania (siedzibę) zamawiającego oraz organizatora 
konkursu; 
2) rodzaj i formę konkursu; 
3) szczegółowy opis celu i przedmiotu konkursu; 
4) szczegółowy opis zadania konkursowego oraz wszelkie 
informacje i dokumenty niezbędne dla wzięcia udziału w 
konkursie, składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie oraz przygotowania i przedstawienia pracy konkursowej; 
5) skład sądu konkursowego; 
6) rodzaj i wysokość nagród; 
7) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji 
pracy konkursowej; 
8) kryteria oceny prac konkursowych; 
9) zakres planowanego zamówienia na usługi związane z planem 
lub projektem przedstawionym w pracy konkursowej; 
10) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac lub 
realizacji obiektu na podstawie planu lub projektu 
przedstawionego w pracy konkursowej; 
11) termin wydania nagród rzeczowych lub pieniężnych oraz 
przewidywany termin zaproszenia do negocjacji zamówienia na 
usługi związane z planem lub projektem przedstawionym w pracy 
konkursowej; 
12) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw 
majątkowych do wybranej pracy konkursowej, wraz ze 
szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych; 
13) istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na usługi związane z planem lub projektem 
przedstawionym w pracy konkursowej, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 



zamówienia publicznego na takich warunkach; 
14) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu 
w szczególności publikacji prac konkursowych i organizacji 
wystawy konkursowej; 
15) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu 
konkursu; 
16) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
uczestnikom konkursu. 

 
3. W konkursie ograniczonym regulamin konkursu zawiera 
również: 
1) określenie zadania konkursowego dla pracy konkursowej w 
drugim etapie konkursu; 
2) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób składania 
pracy konkursowej w drugim etapie konkursu; 
3) kryteria kwalifikacji prac konkursowych do drugiego etapu 
konkursu; 
4) miejsce i termin składania prac konkursowych przez 
uczestników dopuszczonych do udziału w drugim etapie konkursu. 
 
Art. 117. 1. Zamawiający publikuje ogłoszenie o konkursie w 
Dzienniku Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej oraz na 
stronie internetowej. 
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej: 
1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego, rodzaj instytucji 

zamawiającej oraz główny rodzaj prowadzonej działalności; 
2) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników 
konkursu wraz z adresem strony internetowej na której 
zamieszczony będzie regulamin konkursu oraz umożliwiony 
zostanie pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do wszystkich 
informacji i dokumentów niezbędnych dla wzięcia udziału w 
konkursie, składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie oraz prac konkursowych; 

3) informację, czy zamawiający jest centralnym zamawiającym, 
lub prowadzi postępowanie na potrzeby innych zamawiających, 



zgodnie z art. 15a ustawy; 
4) określenie przedmiotu konkursu; 
5) określenie liczby i wartości nagród, z uwzględnieniem wartości 

zamówienia publicznego na usługi udzielanego po konkursie; 
6) rodzaj konkursu: otwarty lub ograniczony; 

7) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, w 
szczególności wskazanie, czy udział w konkursie jest 
zastrzeżony dla przedstawicieli określonego zawodu; przepis art. 
22 stosuje się odpowiednio; 

8) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w konkursie, w szczególności zakres oświadczenia, jakie mają 
złożyć uczestnicy konkursu w celu wstępnego potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w konkursie oraz informację o 
dokumentach, które autor lub autorzy pracy najlepszej 
zobowiązani będą przedstawić w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego w celu potwierdzenia oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w konkursie; 

9) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie; 

10) termin składania prac konkursowych; 
11) kryteria oceny prac konkursowych; 
12) sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami 

konkursu oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 
 
3. Ogłoszenie o konkursie ograniczonym zawiera również: 
1) kryteria kwalifikacji prac konkursowych do drugiego etapu 
konkursu; 
2) przewidywana liczba uczestników, którzy zostaną zaproszeni 
do udziału w drugim etapie konkursu; 
3) określenie zadania konkursowego dla pracy konkursowej w 
drugim etapie konkursu; 
4) termin składania prac konkursowych w drugim etapie. 
 
4. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 
6 stosuje się. 



 
Art. 118. Zamawiający zapewnia, że w postępowaniu 
konkursowym: 
1) do rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie 
autorów prac konkursowych; 
2) sąd konkursowy nie może zapoznać się z treścią wniosków o 
dopuszczenie do udziału w konkursie oraz, do upływu terminu 
składania prac konkursowych, nie może zapoznać się z treścią 
pracy konkursowej. 
 
Art. 119. 1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w konkursie, który nie może być krótszy 
niż 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający przeprowadza sprawdzenie wniosków i 
dopuszcza do udziału w konkursie uczestników konkursu 
spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. 
Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w 
regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. 
3. Wraz z zaproszeniem do złożenia pracy w konkursie 
zamawiający informuje uczestników konkursu o sposobie 
oznaczenia prac konkursowych w celu zachowania anonimowości 
autorów prac konkursowych. 

 
Art. 120. 1. W konkursie otwartym, w terminie określonym w 
ogłoszeniu o konkursie, zamawiający zaprasza do składania prac 
konkursowych wszystkich uczestników dopuszczonych do udziału 
w konkursie. 
2. W konkursie ograniczonym, w terminie określonym w 
ogłoszeniu o konkursie, zamawiający zaprasza do składania prac 
konkursowych w pierwszym etapie wszystkich uczestników 
dopuszczonych do udziału w konkursie. 
3. Do złożenia pracy konkursowej w drugim etapie konkursu 
zamawiający zaprasza uczestników konkursu, których prace 
konkursowe zostały zakwalifikowane przez sąd konkursowy do 



drugiego etapu. Uczestników konkursu, którzy nie zostali 
zaproszeni do drugiego etapu konkursu uważa się za 
podlegających wykluczeniu od udziału w konkursie. 

4. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w terminie 
określonym w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do 
składania prac konkursowych. 
5. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z 
informacjami o maksymalnych łącznych kosztach wykonania prac 
projektowych oraz przewidywanych kosztach realizacji obiektu na 
podstawie pracy konkursowej. 
 
Art. 121. 1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z 
kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursu. Przepis art. 87 ust. 
1 stosuje się odpowiednio. 
2. Po przeprowadzeniu oceny prac konkursowych, sąd 
konkursowy przedstawia rozstrzygnięcie i sposób przyznania 
nagród w konkursie. 
3. Po ustaleniu rozstrzygnięcia konkursu sąd konkursowy 
dokonuje identyfikacji autorów prac konkursowych. 
  
Art. 122. 1. Zamawiający wzywa autorów prac konkursowych 
wybranych przez sąd konkursowy do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
konkursie. 
2. Zamawiający wypłaca nagrody, o których mowa w artykule 115 
ust. 2 pkt 1-3 autorom prac konkursowych wybranych przez sąd 
konkursowy, którzy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia 
konkursu przedstawili dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie 
przedstawił dokumentów potwierdzających oświadczenie podlega 
wykluczeniu od dalszego udziału w postępowaniu i traci prawo do 
nagród rzeczowych i pieniężnych. 
 
Art. 123. W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie 
krótszym niż 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wynikach 



konkursu, zamawiający wydaje nagrody pieniężne i rzeczowe. 
 
Art. 124. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe, 
jeżeli: 
1) nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w konkursie lub żadna praca konkursowa; 

2) żaden z autorów prac konkursowych wybranych przez sąd 
konkursowy nie przedstawił dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w konkursie w terminie, o którym 
mowa w art. 122 ust 2 powyżej. 
2. Jeżeli został złożony jeden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w konkursie lub jedna praca konkursowa, zamawiający może 
unieważnić konkurs i przystąpić do negocjacji zamówienia na 
usługi; nagród pieniężnych lub rzeczowych nie wypłaca się. 
 
Art. 125. 1. Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wynikach 
konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zawiadamia 
uczestników konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) 
oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów prac 
konkursowych wybranych przez sąd konkursowy. 
 
Art. 126. 1. Zamawiający zaprasza autora najlepszej pracy 
konkursowej do negocjacji zamówienia na usługi i prowadzi 
negocjacje w celu zawarcia umowy. 
2. Jeżeli zamawiający przekazuje zaproszenie do negocjacji 
zamówienia publicznego na usługi później niż w sześć miesięcy 
po publikacji ogłoszenia o wynikach konkursu zamawiający 
dokonuje uaktualnienia wartości zamówienia. Przepisy art. 35 ust. 
1 stosuje się odpowiednio. 
3. W negocjacjach praca konkursowa stanowi ofertę wstępną; 
zamawiający może uzupełnić opis przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiotem negocjacji jest ostateczna cena i warunki 
opracowania pracy konkursowej. 
5. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego autor wybranej pracy konkursowej składa dokumenty 



potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
6. W przypadku nierozstrzygnięcia negocjacji w terminie 6 
miesięcy, zamawiający może zaprosić do negocjacji zamówienia 
autora kolejnej nagrodzonej pracy konkursowej. 

 
Art. 127. 1. Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamiarze 
zawarcia umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz 
zawiadamia uczestników postępowania konkursowego o wartości 
zamówienia na usługi, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) 
oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) wykonawcy, któremu 
zostało udzielone zamówienie. 

 
Art. 128. Zamawiający przechowuje dokumentację postępowania 
konkursowego przez okres 4 lat od dnia publikacji ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia, w sposób gwarantujący jej 
nienaruszalność. 
 


