
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. 

Poz. 379 

USTAWA 

z dnia 16 marca 2016 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku 

Art. 1.  1. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, związanych z organizacją Szczytu Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia 
oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie; 

3) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. 
zm.1)), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy 
o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane; 

4) zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu 
zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo 
informację o nieudzieleniu zamówienia. 

3. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa. 

Art. 2.  Ustawa obowiązuje do dnia 15 lipca 2016 r. 

Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 959, 1693 i 1804, z 2005 r. poz. 68, 

z 2007 r. poz. 1206 oraz z 2009 r. poz. 1540. 




