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Na podstawie art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 10 czerw-
ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Podstaw´ do ustalania wpisu od odwo∏ania
wnoszonego w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego stanowi kwota bazowa ustalona
w ustawie bud˝etowej na dany rok, na podstawie
art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784
i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), dla pracowników
paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa
w art. 5 pkt 1 lit. b) tej ustawy.

2. Zmiana podstawy, o której mowa w ust. 1, nast´-
puje po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia w Dzienni-
ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy bud˝etowej
na dany rok.

§ 2. WysokoÊç wpisu od odwo∏ania wnoszonego
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wynosi, po zaokràgleniu do pe∏nego z∏otego, cztero-
krotnoÊç podstawy, o której mowa w § 1 ust 1.

§ 3. 1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwo∏ujàcy si´
wp∏aca na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

2. Dowód wniesienia wpisu za∏àcza si´ do odwo∏a-
nia.

3. Je˝eli do odwo∏ania nie za∏àczono dowodu wnie-
sienia wpisu, Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych
wzywa odwo∏ujàcego si´ do uzupe∏nienia braku dowo-
du wniesienia wpisu w terminie 3 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem pozostawienia odwo∏ania bez
rozpoznania.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, uznaje si´ za
dotrzymany, je˝eli w tym terminie nastàpi wp∏ata lub
zostanie obcià˝one na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych konto bankowe odwo∏ujàcego si´ i jednoczesne
dor´czenie dowodu wniesienia  wpisu do Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych.

§ 4. Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych og∏asza
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych informacj´ o obo-
wiàzujàcej wysokoÊci wpisu oraz rachunku banko-
wym, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. Do odwo∏aƒ wniesionych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powa-
niu o udzielanie zamówienia publicznego.


