WNIOSEK O UCHYLENIE ZAKAZU ZAWARCIA UMOWY
Zgodnie z treścią art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 (dalej
jako: ustawa Pzp) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze.
Przepis art. 183 ust. 2 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość złożenia do Izby wniosku o uchylenie
zakazu zawarcia umowy.
Wniosek można złożyć: (1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, (2) osobiście, (3) za pośrednictwem posłańca albo (4) przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej2.
Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki wniosku o
uchylenie zakazu zawarcia umowy. Treść wniosku może być ukształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów.
Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r.

…. miejscowość …., … data ….
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Zamawiający: …
nazwa (firmę), adres
reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

lub

przedstawicieli, adres

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „…………………………..”
(publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr ……………………./
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr………………)
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Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
art. 183 ust. 6 ustawy Pzp

1

WNIOSEK O UCHYLENIE ZAKAZU ZAWARCIA UMOWY
Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa, które składam w
załączeniu, na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wniesieniem przez
wykonawcę ……..3 odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„……………………..”, wnoszę o uchylenie przez Izbę zakazu zawarcia umowy w ww.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE
Wskazać na okoliczności uzasadniające wniosek4.
….………………………….
(podpis)

Załączniki:
1) Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
2) Odpis z KRS zamawiającego

Wskazać odwołującego
Zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy Pzp - Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust.
2 ustawy Pzp, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w
szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 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. Mając na uwadze
powyższe, we wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy zamawiający powinien przede wszystkim określić
interes publiczny, który wymaga ochrony.
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