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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
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Warszawa, 22.05.2015 r. 

 

Pani  

IZABELA JAKUBOWSKA 

p.o. Prezesa  

Urzędu Zamówień Publicznych 

w/m 

 

 

Dotyczy: pisma Wiceprezesa UZP Dariusza Piasty nr UZP/DP/L-ASI/WL/020/45/15 

KW-3704/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o wniesienie uwag 

do projektu ustawy prawo zamówień publicznych z 17.04.2015 r. 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu 

się z zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych projektem 

ustawy prawo zamówień publicznych, dalej zwanym „Projektem nowego Prawa zamówień 

publicznych” lub „Projektem” przekazało ww. projekt wszystkim swoim członkom w celu 

zebrania opinii praktyków, którzy w codziennej pracy udzielali zamówień publicznych w 

oparciu o dotychczasowe przepisy i będą także udzielać zamówień w oparciu o nowe 

projektowane przepisy.   

Mając na względzie dobro systemu zamówień publicznych Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub 

„OSKZP”, przedkłada uwagi i propozycje do Projektu wskazując, iż niektóre proponowane 

zmiany wymagają ponownego przeanalizowania i korekty. 
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1. Uwagi ogólne do Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

 

Stowarzyszenie wspiera koncepcję projektodawców nowego Prawa zamówień 

publicznych polegającą na budowaniu systemu zamówień publicznych w oparciu o jeden 

kompleksowy akt prawny regulujący problematykę zawierania umów o charakterze 

odpłatnym zawieranych między dwoma stronami (zamawiającym i wykonawcą), której 

przedmiotem są dostawy, roboty budowlane i usługi.  

Na wsparcie zasługuje także propozycja transpozycji do polskiego porządku prawnego 

kilku unormowań Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych w jednym akcie 

prawnym. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych musi z tego względu wdrażać: 

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 

28.03.2014 r.), 

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE 

L 94 z 28.03.2014 r.), 

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, 

dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 

z 20.08.2009 r.), 

- Dyrektywę Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur 

odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane 

(89/665/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 30 grudnia 1989 r. ze zmianami). 

Chociaż katalog unormowań Unii Europejskiej, na których opiera się system zamówień 

publicznych w Polsce jest daleko szerszy, to jednak wskazane wyżej regulacje w sposób 

zasadniczy oddziałują na kształtowania systemu zamówień publicznych.  

W tym miejscu Stowarzyszenie popiera także wdrożenie do polskiego systemu prawnego 

regulacji dotyczących koncesji na usługi i roboty budowlane w drodze osobnego aktu 

prawnego. Specyfika umów „koncesyjnych” i rozłożenie ryzyka pomiędzy zamawiającym, a 
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wykonawcą w umowach koncesyjnych są na tyle różne, że wyodrębnienie ich do osobnego 

aktu prawnego wydaje się najwłaściwsze.  

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że uregulowanie prawie całej problematyki w jednym 

akcie prawnym sprawia, że ustawa staje się niezwykle obszerna. Umożliwia to jednak 

zapewnienie systemowi zamówień publicznych większej integralności i spójności.  

 Zdaniem Stowarzyszenia za słuszne należy uznać pozostawienie wyodrębnionego 

wyspecjalizowanego organu, który w sposób sprawny będzie rozstrzygał spory pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą lub wykonawcami. Sprawnie działająca Krajowa Izba 

Odwoławcza umożliwia rozpatrywanie sporów w trakcie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i eliminowanie z obrotu prawnego czynności (zaniechań), które są 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, że to 

na etapie wyłaniania wykonawcy zamówienia publicznego powinien skupić się ustawodawca 

oraz cały aparat państwa, aby zapewnić wybór drugiej strony umowy w sposób przejrzysty 

(transparentny), zapewniający równe traktowanie wykonawców oraz uczciwą i 

nieskrępowaną konkurencję. Późniejsze działania Państwa w zakresie kontrolowania ex post 

udzielonych zamówień z reguły nie pozwalają już na usunięcie powstałych nieprawidłowości.  

 Stowarzyszenie uważa za godną wsparcia inicjatywę rozszerzenia katalogu czynności, 

na które uczestnikom postępowania będą przysługiwały środki ochrony prawnej w 

odniesieniu do tzw. „zamówień podprogowych”, nie objętych obowiązkiem stosowania 

przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. Rozszerzenie stosowania środków ochrony prawnej 

na większą niż do tej pory liczbę czynności zamawiającego wymaga jednakże wzmocnienia 

kadrowego Krajowej Izby Odwoławczej oraz zapewnienia godziwego wynagrodzenia 

członków Krajowej Izby Odwoławczej, które swoimi orzeczeniami współdecydować będą o 

sprawnym, legalnym i racjonalnym wydatkowaniu przeszło 100 mld złotych rocznie. Dla 

zapewnienia komunikacji z rynkiem zamówień publicznych konieczne wydaje się także 

umożliwienie członkom Krajowej Izby Odwoławczej prezentowanie opinii dotyczących 

obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych w trakcie konferencji naukowych i 

na uczelniach wyższych. Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza powinna dysponować 

instrumentami umożliwiającymi jednolitą wykładnię obowiązujących przepisów prawa 

zamówień publicznych. 

 Zdaniem OSKZP przyczyną wielu nieprawidłowości oraz patologii w systemie 

zamówień publicznych były nie tylko wadliwie skonstruowane normy prawne, ale także 

wadliwa praktyka stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Przyjęcie nowej 
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regulacji w zakresie zamówień publicznych może być szansą na znaczące usprawnienie  

i zracjonalizowanie procesu zawierania umów.     

 Bardzo istotną rolę w systemie zamówień publicznych przypisano Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych, dalej zwanego „prezesem UZP”, który jako centralny organ 

administracji rządowej nie tylko uczestniczy w kreowaniu systemu zamówień publicznych, 

poprzez przygotowanie aktów prawnych, ale także m.in. kontrolując udzielanie zamówień 

publicznych, a także nakładając kary pieniężne czy występując do sądu dąży do 

wyeliminowania patologii systemu. Zdaniem Stowarzyszenia przyznany Prezesowi UZP 

zakres kompetencji jest zbyt wąski, w stosunku do roli jaką odgrywać powinien w systemie 

zamówień publicznych. W tym też zakresie konieczne wydaje się także zapewnienie 

odpowiedniej obsady kadrowej i zapewnienie godziwego wynagrodzenia pracownikom 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

 W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i 

Sądy Okręgowe oraz Urząd Zamówień Publicznych są bardzo ważnymi elementami systemu 

zamówień publicznych i niezbędne jest zapewnienie uzasadnionych potrzeb tych instytucji, 

aby umożliwić ich sprawne działanie.    

OSKZP zwraca uwagę, że kierunkowo dobrą zmianą jest propozycja zawarta w art. 97 

Projektu, która racjonalizuje możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów. Może to 

nastąpić tylko  w stosownych sytuacjach, a zamawiający  może wymagać, aby kluczowe 

zadania były wykonywane bezpośrednio przez wykonawcę lub w przypadku konsorcjum - 

przez uczestnika konsorcjum. Za wpierające uczciwą konkurencję należy także uznać zmiany 

zaproponowane w art. 97 umożliwiającym poleganie na zasobach innych podmiotów w 

zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego tylko, gdy 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których takie zdolności są 

niezbędne.  

Podsumowując ocenę ogólną propozycji zawartych w Projekcie nowego Prawa 

zamówień publicznych zwrócić należy uwagę, że w zakresie instytucjonalnych filarów 

systemu zamówień publicznych Projekt hibernuje aktualnie obowiązujące rozwiązania. 

Najistotniejszą zmianą w systemie zamówień publicznych zaproponowaną w Projekcie 

nowego Prawa zamówień publicznych jest wdrożenie elektronicznego komunikowania się 

uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to najdalej idąca 

zmiana w systemie, która w ostateczności zdeterminuje kształt zamówień publicznych w 

przyszłości. Jest to zmiana o tyle istotna, że została narzucona wszystkim stronom 

postępowania i nie dostosowanie się do projektowanych zmian przez wykonawców może na 
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trwale wyłączyć ich z postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z tego względu 

konieczna jest niezwykle intensywna akcja informacyjna i edukacyjna w tym zakresie, a także 

umożliwienie zamawiającym przygotowanie się do elektronizacji procesu udzielania 

zamówień publicznych. Doświadczenia instytucji publicznych związane z tworzeniem 

elektronicznych kanałów komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami nakazują 

zachowanie pewnej dozy sceptycyzmu. Z tego względu niezbędne jest zapewnienie 

odpowiedniego czasu (vacatio legis) na przygotowanie zamawiających i wykonawców do w 

pełni elektronicznego sposobu porozumiewania się.  

W ocenie Stowarzyszenia uczestnicy rynku zamówień publicznych za „wadę” 

Projektu uznawać będą niejasność wielu pojęć czy zwrotów, które wprowadza nowa regulacja 

a także odmienny od dotychczasowego sposób usystematyzowania poszczególnych regulacji. 

Jest to istotny mankament nowego Prawa zamówień publicznych, bowiem głównymi 

użytkownikami opiniowanej przez nas regulacji są przedsiębiorcy oraz urzędnicy, którzy w 

większości nie są prawnikami. Z tego względu Stowarzyszenie główny nacisk w 

przedkładanych poniżej uwagach i propozycjach położyło na zwiększenie jasności i 

jednoznaczności norm, które określa Projekt. Podstawowy postulat, jaki w tym zakresie 

pragnie zgłosić Stowarzyszenie to wyodrębnienie czynności, które składają się na 

przygotowanie postępowania i czynności związane z prowadzeniem postępowania. To 

bowiem warunkuje zakres czynności na które następnie przysługują środki ochrony prawnej.  

OSKZP zdaje sobie sprawę z niezwykłej trudności jaką sprawia transpozycja 

uregulowań nowych dyrektyw Unii Europejskiej na grunt nowej ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Z tego też względu podstawowym celem jaki przyświecał Stowarzyszeniu przy 

opracowaniu propozycji zmian i zgłaszaniu uwag do Projektu było zapewnienie nowemu 

Prawu zamówień publicznych możliwie jak największej spójności i jednoznaczności.     

       

2. Uwagi szczegółowe do poszczególnych przepisów i rozwiązań zawartych w 

Projekcie nowego Prawa zamówień publicznych  

 

Propozycja zmiany 1. 

OSKZP w art. 1 ust. 2 Projektu proponuje dodać pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5) zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych.” 

   Uzasadnienie 
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Istotnym elementem regulowanym przez Projekt nowego Prawa zamówień publicznych jest 

zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych. W związku z tym konieczne jest 

uwzględnienie tego w przepisie określającym zakres regulacji objętej Projektem.  

 

Propozycja zmiany 2. 

OSKZP w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. „c” Projektu proponuje lit. „c” nadać następujące brzmienie: 

„c) nabycie własności lub innych praw do gruntów, istniejących budynków, lub innych 

nieruchomości, w szczególności na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, bez względu 

na sposób finansowania,” 

   Uzasadnienie 

Projekt w sposób niejasny definiuje zakres pojęć „zamówienia publiczne na usługi” i 

„zamówienia publiczne na dostawy”. Proponowana redakcja wyłączenia w zakresie 

nieruchomości wskazuje na „usługi”, jako rodzaj zamówienia. Przeredagowanie 

proponowanego w projekcie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit „c” pozwoli uczynić przepis bardziej 

jednoznacznym.   

 

Propozycja zmiany 3. 

OSKZP w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. „d” Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje 

dotychczasową treść lit. „d” wyodrębnić do dwóch pkt przy czym osobnym wyłączeniem 

objąć „zakup czasu antenowego”, które jest wyłączeniem dedykowanym wszystkim 

zamawiającym oraz pozostałe wyłączenia, które odnoszą się do dostawców audiowizualnych 

lub radiowych usług medialnych.  

Uzasadnienie 

Przeredagowanie Projektu w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. „d” umożliwi jednoznaczną 

wykładnię przepisów Projektu w zakresie wskazania zamówień wyłączonych ze stosowania 

przepisów tej ustawy.  

 

Propozycja zmiany 4. 

Zdaniem OSKZP art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. „e” Projektu w sposób nieprawidłowy transponuje do 

polskiego porządku prawnego postanowienia art. 10 lit. „d” odnoszącego się do wyłączenia 

zamówień na usługi prawne. Odwołanie do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 134) jest w naszej ocenie nie właściwe, gdyż wskazuje, iż usługi te muszą być 

świadczone przez prawników zagranicznych. Natomiast Dyrektywa 2014/24/WE odsyła do 
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definicji prawnika w rozumieniu art. 1 Dyrektywy Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. 

mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody 

świadczenia usług. Ta ostatnia dotyczy wszystkich prawników także polskich. Nowe 

brzmienie przepisu ogranicza to prawo tylko do prawników zagranicznych. 

 

Propozycja zmiany 5. 

OSKZP sugeruje wyłączenie spod reżimu przepisów Prawa zamówień publicznych, których 

udziela Bank Centralny w zakresie ogólnie pojętej polityki pieniężnej. Stosowanie 

czasochłonnych i sformalizowanych procedur przy udzielaniu zamówień publicznych 

związanych z aktywnością NBP na rynkach finansowych i w zakresie gospodarowania 

znakami pieniężnymi zdaniem Stowarzyszenia nie jest możliwe. Zwrócić należy uwagę, że 

zarówno NBP, jak i BGK odgrywają istotną rolę w funkcjonowania rynku finansowego i w 

tym zakresie niezbędne jest zapewnienie im elastycznych narzędzi pozwalających na 

realizację zadań w tym zakresie.    

 

Propozycja zmiany 6. 

OSKZP w art. 12 … Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje zdefiniowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

             Uzasadnienie 

W Projekcie brak definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a tym samym 

brak jest możliwości określenia momentu wszczęcia i zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 54 zamawiający dokonuje określonych czynności 

przed wszczęciem postępowania, a zgodnie z art. 303 odwołanie wnosi się na czynność 

niezgodną z ustawą lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Niezbędnym wydaje się określenie ram postępowania o udzielenie zamówienia. Czy zatem 

wykonawcy mogą wnosić odwołania na czynność zawarcia umowy? 

 

Propozycja zmiany 7. 

OSKZP w art. 12 … Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje zdefiniowanie 

pojęcia „dostawy” i nadanie temu pojęciu następującego brzmienia: 

„5) dostawach – należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest nabywanie produktów obejmujących rzeczy, prawa oraz inne dobra;” 

      Uzasadnienie 
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Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia „dostawa” choć posługuje 

się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 

5 pkt 1-3,  art. 8 ust. 1 pkt 1 Projektu (kilkukrotnie) czy art. 12 pkt 37 gdzie ustawodawca 

definiuje zwrot „zamówienie publiczne na dostawy”. Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne 

dla prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu niezbędne jest jego zdefiniowane.  

 

          Propozycja zmiany 8. 

OSKZP w zakresie art. 12 pkt 5 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych definiującego 

dostawcę usług w zakresie obsługi zamówień jako podmiot publiczny lub prywatny który 

oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku zwraca uwagę, iż proponowana definicja 

może powodować wątpliwości w przypadku podmiotów publicznych, które – pomimo, iż w 

profesjonalny sposób wykonują pomocnicze działania zakupowe jako jednostka 

wyspecjalizowana – to problematyczne jest, czy te „pomocnicze działania są „oferowane na 

rynku”.  Wątpliwości budzi w szczególności pojęcie „rynku” – czy chodzi tutaj o „rynek 

otwarty” czy może również o „rynek ograniczony do określonego kręgu podmiotów”. Jeśli 

tylko o „rynek otwarty” – to w tej sytuacji podmioty publiczne, będące jednostkami 

budżetowymi – mogą mieć problem z ustaleniem swojego statusu, gdyż z zasady nie są 

utworzone do prowadzenia działalności „rynkowej” ale do działalności w ramach danego 

resortu. 

 

Propozycja zmiany 9. 

OSKZP w art. 12 pkt 27 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje 

zdefiniowanie pojęcia „roboty budowlanej” i zmodyfikowanie definicji pojęcia „zamówienia 

na roboty budowlane” w następujący sposób: 

„27)  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z działalnością 

określoną w załączniku II do dyrektywy klasycznej, załączniku I do dyrektywy 

sektorowej oraz w zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – w 

dziale 45 Wspólnego Słownika Zamówień albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych związanych z tą działalnością lub wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie obiektu budowlanego, a także realizacja, za pomocą dowolnych środków, 

obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję 

zamawiającą mającą decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu;” 

(…)  
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„38) zamówienia publiczne na roboty budowlane – umowy, których przedmiotem jest 

wykonanie robót budowlanych;”    

  Uzasadnienie 

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia „roboty budowlanej” choć 

posługuje się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 

pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1-2 (kilkukrotnie), art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 6 czy art. 12 pkt 38 

Projektu,  gdzie ustawodawca definiuje zwrot „zamówienie publiczne na roboty budowlane”. 

Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne dla prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu 

niezbędne jest jego zdefiniowane. Stosownie do tego modyfikacji powinna ulec definicja 

zwrotu „ zamówienia publiczne na roboty budowlane”.  

 

Propozycja zmiany 10. 

OSKZP w art. 12 pkt 33 Projektu nowego prawa zamówień publicznych proponuje 

zdefiniowanie pojęcia „usługi” poprzez nadanie temu pojęciu następującego brzmienia: 

„33)  usługach – należy przez to rozumieć rodzaj zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem są wszelkie inne świadczenia nie będące dostawą i robotą budowlaną;” 

     Uzasadnienie 

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych nie definiuje pojęcia „usługi” choć posługuje 

się nim wielokrotnie w różnych przepisach. Dotyczy to w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 

3 ust. 3, art. 5 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 3, pkt 8, art. 8 ust. 1 pkt 1 Projektu (kilkukrotnie), art. 8 

ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 6-7 czy art. 12 pkt 3 i art. 12 pkt 39 Projektu,  gdzie ustawodawca 

definiuje zwrot „zamówienie publiczne na usługi”. Ponieważ wskazane pojęcie jest istotne dla 

prawidłowej wykładni szeregu przepisów projektu niezbędne jest jego zdefiniowane.  

 

Propozycja zmiany 11. 

OSKZP w związku ze zdefiniowaniem w art. 12 pkt 2 Projektu nowego Prawa zamówień 

publicznych „centralnej jednostki zakupowej” wnosi, aby w dalszych postanowieniach 

Projektu doprecyzować zakres zwrotu „działania zakupowe”, które stanowią novum w 

systemie zamówień publicznych. 

 

Propozycja zmiany 12. 

OSKZP w art. 12 pkt 3 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje dodanie 

zwrotu „i utylizacja;” 
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Propozycja zmiany 13. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 12 pkt 4 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

zdefiniowano zwrot „dokumenty zamówienia”. Spośród dokumentów i opracowań objętych tą 

definicją wskazano m.in.: opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne i dokument 

opisowy, analogicznie jak w art. 2 ust. 1 pkt 13 Dyrektywy 2014/24/WE. Następnie w art. 61 

Projektu i następnych w Rozdziale dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w kolejnych 

przepisach transponowano wymagania odnoszące się do specyfikacji technicznych z 

załącznika nr VII do tej Dyrektywy.  Powoduje to niejasności interpretacyjne w powiązaniu z 

przepisami Dyrektyw. Nie sprecyzowano także, które informacje winny być zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia, a które w specyfikacji technicznej. Dodatkowo wskazuje się, iż w 

art. 303 ust. 2 pkt 1 nie wskazano wad specyfikacji technicznych jako czynności, na którą 

można wnieść odwołanie w postępowaniach podprogowych co dodatkowo może być 

przedmiotem sporów. W naszej ocenie, jeżeli intencją ustawodawcy jest pozostawienie 

dotychczas stosowanego pojęcia opisu przedmiotu zamówienia, z dokumentów zamówienia 

należy wykreślić specyfikacje techniczne i dokument opisowy i przenieść je do Rozdziału 4 

Projektu. Określając ewentualne wytyczne do ich opracowania.  

  

Propozycja zmiany 14. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 12 pkt 6 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

zdefiniowano zwrot „dynamiczny system zakupów” z użyciem sformułowania „bieżące 

zakupy”. Jest to nowa kategoria pojęciowa, która wymagałaby w dalszych przepisach 

doprecyzowania.  

 

Propozycja zmiany 15. 

OSKZP proponuje w art. 12 pkt 8 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych odwołanie 

do art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (..). Złe odwołanie. 

 

Propozycja zmiany 16. 

OSKZP wnosi o rozważenie, czy zasadne jest w art. 12 pkt 10, 19 i 33 wprowadzenie 

dodatkowych określeń dla obecnego Wykonawcy. Pojęcie Kandydata i Oferenta nie jest 

zabiegiem ułatwiającym stosowanie przepisów Projektu. Dyrektywa 2014/24/UE w pkt 14 

Preambuły nakazuje używać szerokiego pojęcia Wykonawca. 
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Propozycja zmiany 17. 

OSKZP wnosi o rozważenie, czy zasadne jest w art. 12 pkt 15-17 rozbicie na trzy definicje, 

unijnej definicji normy z załącznika nr VII Dyrektywy 2014/24/WE i pominięcie norm 

krajowych w nim zawartych. 

 

Propozycja zmiany 18. 

Zdaniem OSKZP konieczne jest wyjaśnienia znaczenia poszczególnych elementów 

składających się na definicję „katalogu elektronicznego”. Szczególnie, że przy definiowaniu 

tego pojęcia używa się nowych zwrotów „informacja ofertowa”, „format jej organizacji”.  

Propozycja zmiany 19. 

Zdaniem OSKZP wskazane jest zastąpienie w art. 12 pkt 21 pojęcie „oznakowanie” w 

miejsce unijnego „etykieta”. Jeżeli intencją ustawodawcy jest maksymalne zbliżenie obu 

aktów prawnych, należałoby pozostać przy nazwie unijnej „etykieta” i jej unijnej definicji. 

Propozycja zmiany 20. 

OSKZP w art. 14 ust. 1 i ust. 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje 

następującą modyfikację brzmienia poniższych przepisów: 

„Art. 14.1. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny (…).” 

„Art. 14.2. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny i obejmuje 

(…)”    

„Art. 15. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego obiektywnie niepodzielny obejmuje 

równocześnie: (…).”  

          Uzasadnienie 

Propozycja przeredagowania wyżej wymienionych przepisów wynika z faktu, że „obiektywna 

podzielność” odnosić się może tylko do świadczeń będących przedmiotem zamówienia 

publicznego (umowy odpłatnej) nie zaś samej umowy. Z tego względu za właściwsze z 

punktu widzenia redagowania Projektu nowego prawa zamówień publicznych jest odniesienie 

podzielności do „świadczenia” a nie umowy.   

 

Propozycja zmiany 21. 

OSKZP w art. 14 ust. 1 i ust. 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje 

następującą modyfikację brzmienia poniższych przepisów: 

„Art. 14.1. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny (…).” 
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„Art. 14.2. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego jest obiektywnie podzielny i obejmuje 

(…)”    

„Art. 15. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego obiektywnie niepodzielny obejmuje 

równocześnie: (…).”  

Uzasadnienie 

Propozycja przeredagowania wyżej wymienionych przepisów wynika z faktu, że „obiektywna 

podzielność” odnosić się może tylko do świadczeń będących przedmiotem zamówienia 

publicznego (umowy odpłatnej) nie zaś samej umowy. Z tego względu za właściwsze z 

punktu widzenia redagowania Projektu jest odniesienie podzielności 

 

Propozycja zmiany 22. 

OSKZP w art. 14 ust. 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje usunąć 

spójnik „i” pomiędzy słowami „cechy .. charakterystyczne”. Jest to zapewne oczywista 

omyłka pisarska.  

 

Propozycja zmiany 23. 

OSKZP w art. 14 ust. 2 Projektu nowego prawa zamówień publicznych proponuje usunąć 

spójnik „i” pomiędzy słowami „cechy .. charakterystyczne”. Jest to zapewne oczywista 

omyłka pisarska.  

 

Propozycja zmiany 24. 

OSKZP w art. 16 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych proponuje wprowadzenie 

odniesienia do gospodarności i celowości działania w zakresie wydatkowania środków 

publicznych. 

W szczególności – w art. 16 ust. 2 Projektu ustawy – „Zamawiający zapewnia równe i 

niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działa w sposób przejrzysty i 

proporcjonalny” należy rozważyć dodanie zdania „z uwzględnieniem konieczności 

zachowania gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych oraz 

poszanowania interesu publicznego.” 

          Uzasadnienie 

Wskazujemy, iż tego rodzaju postanowienie będzie miało na celu zaznaczenie, że wydatki 

publiczne powinny być dokonywane w sposób gospodarny, czyli w sposób oszczędny, 

racjonalny, z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych 

nakładów, oraz w sposób celowy, czyli dla osiągnięcia wytyczonego celu społecznego, 
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gospodarczego lub politycznego państwa. Warto zauważyć, że w aktualnie obowiązującej 

ustawie również brakuje tego typu sformułowania. 

 

Propozycja zmiany 25. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 17 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych określono 

mechanizmy mające zapewnić obiektywizm i bezstronność osób wykonujących czynności w 

postępowaniu oraz osób mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Projektowana 

regulacja ma na celu wyeliminowaniu z postępowania osób po stronie zamawiającego, które 

„pozostają w konflikcie interesów” z uczestnikami postępowania. Projektodawca regulacji 

podjął próbę zdefiniowania konfliktu interesów z użyciem w art. 17 ust. 1 Projektu zwrotu 

„(…) może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności lub niezależności(…)”, w 

naszej ocenie jest on kategorią nieostrą i będzie budził wątpliwości wśród osób 

występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego.  

 

Propozycja zmiany 26. 

OSKZP wnosi o rozważenie doprecyzowania w art. 19 Projektu nowego Prawa zamówień 

publicznych pojęcia „prawo do prywatności".  

 

Propozycja zmiany 27. 

OSKZP wnosi o zmianę w art. 22 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych w 

następujący sposób: 

„Art. 22. Wykonawca może złożyć jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, jedną ofertę lub jedną ofertę wstępną, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w ustawie.”  

 

Propozycja zmiany 28. 

OSKZP proponuje dodanie w art. 25 ust. 4 i umożliwienie przez okres do 2018 r. składanie 

ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej.  Ponadto art. 

25 ust 3 wskazuje na konieczność złożenia Wniosków i ofert opatrzonych bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, tymczasem Dyrektywa 2014/24/UE nie wskazuje takiej 

konieczności – motyw (52) Dyrektywy.  

Uzasadnienie 
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Z doświadczeń związanych z uczestnictwem małych firm w zamówieniach wynika, że będą 

one miały problemy ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz ofert w wersji elektronicznej. Będzie to kolejną barierą w ich bezpośrednim udziale w 

systemie zamówień publicznych. Także niektórzy zamawiający, w pierwszym okresie 

wdrażania rozwiązań zawartych w Projekcie będą mieli problemy z obsługą elektronicznych 

dokumentów. Stosowanie nowego uregulowania ujętego w art. 25 ust. 4 Projektu 

wymagałoby odpowiedniej zmiany w przepisie intertemporalnym zawartym w art. 346 ust. 2 

Projektu, który powinien wejść w życie od 18 kwietnia 2016 r.   

 

Propozycja zmiany 29. 

OSKZP proponuje doprecyzowanie pojęcia „opcji” i „wznowienia” zamówienia publicznego. 

W dotychczasowej praktyce „opcja” mogła obejmować swoim zakresem także „wznowienie” 

tj. zamówienia polegające na umożliwieniu zamawiającemu rozszerzenie zakresu zamówienia 

o dodatkową ilość dostaw czy usług tego samego rodzaju na warunkach określonych w 

ofercie. W załączniku IX pkt 2 lit. a) informacja dot. zamówień ponawianych zdefiniowana 

jest jako zamówienia uzupełniające (ang. Renewals) z koniecznością wskazania wszelkich 

opcji tych zamówień, tym samym powstaje pytanie czy w Projekcie wznowienia są tym 

samym co zamówienia uzupełniające.  O wznowieniach stanowi także art. 254 ust. 4 Projektu. 

Jednakże umiejscowienie w tym przepisie regulacji dotyczących wznowienia może być 

interpretowane, jako dedykowanie tej instytucji wyłącznie do zamówień w dziedzinie 

obronności i  bezpieczeństwa. 

 

Propozycja zmiany 30. 

OSKZP proponuje rozważenie czy pozostawić w art. 35 ust. 3 Projektu nowego Prawa 

zamówień publicznych nazwę „zamówienia uzupełniające”, jako nie mającej swojego 

odpowiednika w dyrektywach Unii Europejskiej. Konieczne jest też wskazanie czym różni się 

wznowienie zamówienia, od powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, o których stanowi 

art. 60 ust. 1 pkt 9 . 

 

Propozycja zmiany 31. 

OSKZP proponuje bliższe doprecyzowanie zwrotów użytych w art. 36 ust. 1 i ust. 2 projektu 

w szczególności pojęcia „szacunkowa wartość zamówień publicznych tego samego rodzaju”. 

Brak w Projekcie bliższej charakterystyki pojęcia zarówno pojęcia „zamówienia publiczne 
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tego samego rodzaju”, jak i pojęcia „podobne dostawy”. Brak także definicji „zamówienia 

powtarzające się okresowo”.  

Uzasadnienie 

Taki stan rzeczy powoduje, że na rynku zamówień publicznych będą występowały różne 

opinie i niepewność zamawiających jak należy postępować. Sumowanie z sobą „zamówień 

tego samego rodzaju”,  „podobnych dostaw” prowadzić może do dyskryminacji małych i 

średnich przedsiębiorstw, a więc faktycznych wykonawców tych zamówień.  Zwracamy 

uwagę, że stosownie do informacji zawartych w „Komunikacie wyjaśniającym Komisji” 

dotyczącym „prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, 

które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych” 

(2006/C 179/02)”, stwierdzono, że „(…) ETS potwierdził, że w konkretnych przypadkach „z 

powodu szczególnych okoliczności, na przykład niewielkiego znaczenia gospodarczego” 

podmioty gospodarcze  z siedzibą w innych państwach  członkowskich  nie byłyby 

zainteresowane udzielanym zamówieniem. W takich przypadkach „skutki dla swobód 

podstawowych należałoby uznać za zbyt nieokreślone i pośrednie”, by uzasadniały 

stosowanie norm zaczerpniętych z pierwotnego prawa wspólnotowego”. „Jeżeli podmiot 

zamawiający uzna, że dane zamówienie jest istotne dla rynku wewnętrznego, jego udzielenie 

musi być zgodne z podstawowymi normami zaczerpniętymi z prawa wspólnotowego”.  

 

Propozycja zmiany 32. 

OSKZP proponuje dodanie w art. 35 ust. 8 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

określającego „termin obowiązywania” wartości w złotych wszystkich kwot wyrażonych w 

ustawie w „euro”, którą to informację publikuje prezes UZP w Monitorze Polskim. Zwrócić 

należy uwagę, że wskazana „Informacja” opublikowana w formie obwieszczenia wywołuje 

daleko idące skutki prawne.  

 

Propozycja zmiany 33. 

OSKZP proponuje w art. 36 ust. 2 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

przeanalizowanie poprawności implementacji przepisu art. 5 ust 2 zdanie drugie Dyrektywy 

2014/24/UE. Dyrektywa wskazuje iż „w przypadku gdy odrębna jednostka operacyjna jest 

samodzielnie odpowiedzialna za zamówienie lub niektóre jego kategorie, wartości mogą być 

szacowane na poziomie przedmiotowej jednostki”. Projekt wskazuje natomiast, iż 

szacunkową wartość można odnosić odrębnie dla danego rodzaju zamówienia jedynie w 
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sytuacji, gdy jednostka organizacyjna jest samodzielnie odpowiedzialna za udzielenie 

zamówienia. 

Propozycja zmiany 34. 

OSKZP w art. 39 ust. 3 Projektu nowego prawa zamówień publicznych proponuje 

następującą modyfikację brzmienia poniższych przepisów: 

„3. W przypadku zamówień publicznych na usługi, w odniesieniu do których nie będzie 

określona łączna cena, podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia 

publicznego jest:”  

Uzasadnienie 

Propozycja przeredagowania wyżej wymienionego przepisu wynika z faktu, że szacowanie 

wartości zamówienia odbywa się na początkowym etapie postepowania o zamówienie 

publiczne i gdzie zamawiający może co najwyżej planować, że nie będzie żądał „łącznej 

ceny”. 

 

Propozycja zmiany 35. 

OSKZP w kontekście brzmienia art. 40 ust. 1 Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

(Dział I Rozdział 5 zatytułowany „Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia” proponuje 

w art. 61 lub 62 (Działa II Rozdział 4 zatytułowany „Opisu przedmiotu zamówienia”) 

zdefiniowanie zakresu pojęcia „dokumentacji projektowej” i „programu funkcjonalno-

użytkowego”. Zasadne byłoby przewidzenie aktu wykonawczego w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.  

Uzasadnienie 

Brak takiego aktu prawnego na gruncie starej ustawy o zamówieniach publicznych w latach 

90- tych doprowadził do „zapaści” na rynku usług projektowych ze względu na brak 

umiejętności w samodzielnym określaniu przez zamawiających zakresu koniecznych do 

precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia opracowań projektowych. Brak takiego aktu 

prawnego może także w konsekwencji utrudnić prawidłowe wydatkowanie środków z UE na 

roboty budowlane.   

 

Propozycja zmiany 36. 

OSKZP proponuje cały Rozdział 5 zatytułowany „Obliczanie szacunkowej wartości 

zamówienia” umiejscowiony w Dziale I przenieść do Działu II jako Rozdział 4.   

Uzasadnienie 
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Szacowanie wartości zamówienia jest czynnością podejmowaną w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i tam zgodnie z systematyką Projektu powinny znaleźć 

się regulacje dotyczące tej sfery.  

 

Propozycja zmiany 37. 

OSKZP proponuje umożliwienie korzystania z platformy e-Zamówienia przez zamawiających 

spoza administracji rządowej i samorządowej. Ograniczenie zakresu podmiotowego tej 

platformy nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie gwarantuje realizacji funkcji 

sprawozdawczej za pomocą profili nabywcy istniejących na innych platformach. 

 

Propozycja zmiany 38. 

OSKZP proponuje doprecyzowanie użytego w art. 57 Projektu pojęcia „podmiot powiązany” 

np. poprzez odesłanie do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).  

 

Propozycja zmiany 39. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 60 ust. 1 pkt 1 Projektu przesłanki uzależniającej 

zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia od wniosku Komisji Europejskiej o przekazanie 

protokołu postępowania. Ponadto pojawia się w niej inaczej zdefiniowana przesłanka 

odrzucenia ofert, inna niż w art.110 ust. 1 pkt 4 Projektu. 

 

Propozycja zmiany 40. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 60 ust. 2 Projektu cech doprecyzowujących zwrot 

„rozwiązanie rozsądne”. Przepis w aktualnym brzmieniu praktycznie zawsze będzie 

umożliwiał wykonawcom lub organom kontroli kontestowanie decyzji zamawiającego 

dotyczących wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 lit „a” i 

„ b”.  

Propozycja zmiany 41. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 65 ust. 1 pkt 2 Projektu czy kolejność preferencji 

oznacza, że wybór preferencji należy do zamawiającego, czy też został narzucony przez 

ustawodawcę. 
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Propozycja zmiany 42. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 69 Projektu czy zamawiający może dopuścić złożenie 

kilku ofert z których każda przewiduje możliwość wykonania zamówienia w innym sposób 

(inny wariant). Zarówno brzmienie treści art. 69 Projektu, jak też brzmienie art. 45 

Dyrektywy dot. oferty wariantowej nie przesądzają tego w sposób definitywny. Budzi tez 

wątpliwość czy opisana art. 69 ust 1 i 3 – oferta przedstawiona zgodnie ze sposobem 

wykonania zamówienia określonym przez zamawiającego będzie uznawana w świetle ustawy 

za ofertę wariantową? 

   

Propozycja zmiany 43. 

OSKZP wnosi o rozważenie wskazania w art. 70 Projektu propozycji przykładowych 

kryteriów uzasadniających decyzję co do wyłączenia dopuszczalności składania ofert 

częściowych. 

 

Propozycja zmiany 44. 

OSKZP proponuje zmianę w art. 72 ust. 1 Projektu poprzez zastąpienie „oraz” spójnikiem 

„lub” pomiędzy punktami. 

 

Propozycja zmiany 45. 

OSKZP wskazuje, iż w art. 75 – zasadnym wydaje się doregulowanie w zakresie 

sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu tak jak ma to miejsce w dotychczasowym brzmieniu 

art. 12a uPzp. 

 

Propozycja zmiany 46. 

OSKZP wnosi o rozważenie dodania w art. 79 ust. 1 Projektu obok dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej także Biuletynu Zamówień Publicznych, bowiem od dnia zamieszczenia 

ogłoszeń w obu publikatorach zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia. Ponadto 

rekomenduje się wprowadzenie dopuszczalności udostępnienia na profilu nabywcy (stronie 

internetowej) dokumentów zamówienia przez zamawiającego od dnia wysłania zaproszenia 

do składania ofert. 
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Propozycja zmiany 47. 

OSKZP wnosi o rozważenie uwzględnienia w art. 80 ust. 2 pkt 2 Projektu także przywołania 

trybu dialogu konkurencyjnego. 

 

Propozycja zmiany 48. 

OSKZP wnosi o rozważenie uwzględnienia w art. 83 ust. 1 Projektu także zwrotu 

dotyczącego „oraz czas potrzebny na złożenie wniosku”.  

 

Propozycja zmiany 49. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 84 ust. 3 pkt 5 Projektu zwrotu „ewentualnie należy 

załączyć”. Wątpliwość budzi to, czy oferent może załączyć dokumenty, ale nie musi tego 

uczynić.  

  

Propozycja zmiany 50. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 88 ust. 1 i 2 Projektu posłużono się pojęciem wykonawca, 

mimo, że np. zgodnie z art. 12 pkt 10 „kandydat” to wykonawca który złożył wniosek o 

dopuszczenie do udziału, zaś w pkt 19  „oferent” to wykonawca, który złożył ofertę. Czy nie 

należałoby użyć sformułowania wykluczamy kandydata lub oferenta, ponieważ dopiero po 

złożeniu przez nich dokumentów możemy stwierdzić czy podlegają wykluczeniu lub 

spełnianiu kryteriów kwalifikacji.  

 

Propozycja zmiany 51. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 92 ust. 4 Projektu niezrozumiale jest ograniczenie 

możliwości wymagania jedynie od wykonawców będących osobami prawnymi wskazania w 

ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nazwisk oraz odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia 

publicznego. Budzi wątpliwości dlaczego przepis inaczej traktuje wykonawców będących 

osobami fizycznymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi takiej osobowości. 

 

Propozycja zmiany 52. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 99 ust. 1 Projektu wprowadzono zasadę, że dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie kryteriów 

kwalifikacji dostarcza przed podpisaniem umowy tylko ten oferent, którego oferta została 



20 

 

wybrana jako najkorzystniejsza. W ofercie wykonawcy składają tylko oświadczenia, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają kryteria kwalifikacji, czyli dokument zwany 

„jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”. Przepis ogranicza zakres formalizmu i 

zmniejsza biurokratyczne obciążenia oferentów.  

 

Propozycja zmiany 53. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 82 ust. 2 pkt 2 Projektu na zamawiającego nałożono 

obowiązek określenia zasad wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium. W ocenie OSKZP dla 

zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz 

ograniczenie potencjalnego ryzyka nadużycia zatrzymywania wadium konieczne jest 

określenie przez ustawodawcę przesłanek „zatrzymania wadium”. Jedną z okoliczności 

stanowiących podstawę zatrzymania wadium byłoby nie złożenie dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów kwalifikacji. Pozostawienie tego obszaru swobodnemu uznaniu 

zamawiającego w niektórych przypadkach może istotnie ograniczyć wykonawcom dostęp do 

rynku zamówień publicznych, jeżeli zamawiający nie racjonalnie zacznie korzystać z tego 

instrumentu.  

 

Propozycja zmiany 54. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie art. 99 ust. 5 Projektu okresu z którego zamawiający może 

uzyskiwać dokumenty – we własnym zakresie – które może uzyskać za pomocą bezpłatnych 

baz danych. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający nie może żądać dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie kryteriów kwalifikacji lub kryteriów 

selekcji, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych baz danych lub takie dokumenty już 

posiada. Przepis z jednej strony ogranicza biurokratyczne obciążenia oferentów, z drugiej 

strony bezpłatne bazy danych zawierają informacje z różnych okresów i zawarte w bazach 

danych informacje mogą w zależności od okresu różnie charakteryzować oferentów.  

 

Propozycja zmiany 55. 

OSKZP proponuje zmianę w art. 99 ust. 6 Projektu – zawiera on wadliwe odesłanie do 

„warunku udziału” podczas, gdy ustawodawca pojęcie warunków udziału w postępowaniu 

zastąpił pojęciem „kryteria kwalifikacji”.  
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Propozycja zmiany 56. 

OSKZP proponuje w art. 100 Projektu umożliwienie zamawiającym żądania uzupełnienia 

„pełnomocnictwa” tak jak jest to dopuszczalne w aktualnym stanie prawnym.  

 

Propozycja zmiany 56. 

OSKZP proponuje w art. 101 ust. 1 Projektu dopisanie po słowach „najkorzystniejszej 

ekonomicznie” określenia „z punktu widzenia Zamawiającego”. Powyższa propozycja 

wynika wprost z brzmienia art. 67 ust 2 Dyrektywy 2014/24/UE „Ofertę najkorzystniejszą 

ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się …”. 

 

Propozycja zmiany 57. 

1. OSKZP proponuje w art. 102 Projektu dopuszczenie możliwości stosowania „ceny” 

jako jedynego kryterium oceny ofert w odniesieniu do zamówień, których 

przedmiotem jest świadczenie o ustalonym przez zamawiającego standardzie lub 

którego przedmiot jest powszechnie dostępny. W Projekcie zaproponowano 

możliwość stosowania jedynego kryterium ceny, tylko w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia  powszechnie dostępnego o  ustalonych standardach jakościowych. 

Dyrektywa umożliwia Państwom członkowskim ograniczenie możliwości korzystania 

wyłącznie z kryterium „ceny” do określonych przypadków. Projektodawca uznał, że 

stosowanie wyłącznie kryterium ceny, jest wyjątkiem od zasady wybierania oferty 

przedstawiającej najlepszą relację jakości do ceny (lub kosztu). Biorąc to pod uwagę 

należy dopuścić jedyne kryterium „ceny” w tych zamówieniach w których 

zamawiający nie może ocenić „jakości” bowiem przedmiot zamówienia ma ustalony 

standard.  

2. OSKZP proponuje w art. 103 Projektu przewidzenie delegacji do wydania na 

podstawie nowego Prawa zamówień publicznych aktu wykonawczego określającego 

metodykę obliczania rachunku kosztów cyklu życia dla wskazanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług (zgodnie z treścią Motywu 96 preambuły i art. 69 

Dyrektywy. Ułatwi to i ujednolici stosowanie kryterium kosztowego. W ocenie 

Stowarzyszenia nie jest wystarczające odwołanie się w ust. 5 do ewentualnej wspólnej 

metody kalkulacji kosztów cyklu życia, która w przyszłości może zostać opracowana 

na poziomie europejskim. 

3. OSKZP proponuje w art. 103 ust. 2 Projektu uzgodnić treść tej regulacji z przepisami 

Dyrektywy 2014/24/UE. Projekt wskazuje, iż „rachunek kosztu cyklu życia 
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obejmuje:” co oznacza, że konieczne jest uwzględnienia w jego ramach wszystkich 

elementów wskazanych w 1 i 2. Natomiast art. 68 ust. 1 Dyrektywy wskazuje, iż 

wykaz tych kosztów „obejmuje w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie 

koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu”. 

 

Propozycja zmiany 58. 

OSKZP zwraca uwagę, że stosownie do art. 109 ust. 1 pkt 1 Projektu „Zamawiający udziela 

zamówienia publicznego na podstawie kryteriów oceny ofert, jeżeli oferta jest zgodna z 

wymaganiami określonymi w  dokumentach zamówienia”. Z kolei zgodnie z art. 110 ust. 1 

pkt 4 Projektu „Zamawiający odrzuca ofertę lub ofertę ostateczną, jeżeli jest niezgodna z 

treścią dokumentów zamówienia”. Konieczne jest uzgodnienie obu przepisów i zwrócenie 

uwagi, że zgodność „oferty” z „dokumentami zamówienia” powinno dotyczyć ich „treści” i 

dopuszczalnego sposobu złożenia.  

Uzasadnienie 

Przypomnieć należy, że początkowo w systemie zamówień publicznych występowało pojęcie 

oferty „niezgodnej z wymaganiami zamawiającego” i powodowało to odrzucanie ofert z 

błahych powodów np. braku: parafek na stronach, numerów stron, laku na kopertach i tego 

typu formalności. Zostało to zmienione poprzez wprowadzenie przesłanki odrzucenia oferty, 

której „treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zdaniem 

Stowarzyszenia należy tak zredagować w/w opiniowane przepisy, aby wyeliminować 

możliwość zbyt formalnego interpretowania przesłanek odrzucania ofert. 

 

Propozycja zmiany 59. 

OSKZP rekomenduje w art. 110 ust. 1 pkt 2) przywrócenia bardzo dobrego przepisu 

pozwalającego zamawiającemu nie unieważniać postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego gdy zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Propozycja zmiany 60. 

OSKZP wskazuje na wątpliwości w zakresie poprawności implementacji projektowanych 

regulacji dotyczących „rażąco niskiej ceny” zawartych w art. 111 ust. 2 Projektu, w 

szczególności czy poprawny jest zapis iż „obowiązek wykazania, że oferta nie jest rażąco 

niska, spoczywa na wykonawcy.”  

Uzasadnienie 
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Wydaje się, że intencją zawartą w Dyrektywie 2014/24/UE, która znajduje potwierdzenie w 

ustępie 4 i 5 art. 111  jest odrzucenie oferty tylko w przypadku gdy zamawiający uzasadni 

(udowodni) dlaczego „dowody nie uzasadniają niskiego poziomu zaproponowanej ceny lub 

kosztów” lub gdy jest niezgodna z art. Art. 111 ust. 1  pkt 2 lub 3, czyli z „przepisami prawa 

pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane będzie zamówienie” lub „ z 

przepisami o zabezpieczeniu społecznym, i prawa  ochrony środowiska. Tak więc Dyrektywa 

raczej wskazuje, że „Obowiązek wykazania, że oferta jest rażąco niska, spoczywa na 

zamawiającym”. 

 

Propozycja zmiany 61. 

OSKZP wskazuje, iż artykuł 112 Projektu określa przypadki, w których zamawiający jest 

zobowiązany do unieważnienia postępowania oraz sytuacje w których może unieważnić 

postępowanie. Ustęp pierwszy omawianego artykułu stanowi katalog zamknięty. 

Ustawodawca enumeratywnie wymienia okoliczności, które jeśli zajdą, zmuszają podmiot 

zamawiający do unieważnienia postępowania. Obowiązek unieważnienia postępowania 

wynika z użytego w przepisie zwrotu ,,Zamawiający unieważnia’’. Ustęp drugi artykułu 112 

daje zamawiającemu możliwość unieważnienia postępowania jeśli uzasadniają to  inne, 

nieokreślone przez ustawodawcę, obiektywne przesłanki. Fakultatywność wynika ze zwrotu 

,,Zamawiający może unieważnić’’. Pojęcie to jest niedookreślone, niemniej jednak – 

wskazuje się „w szczególności wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia publiczne nie leży w interesie 

publicznym”. 

Tym samym projektowany przepis wprowadza katalog otwarty przesłanek unieważnienia 

postępowania w przeciwieństwie do zamkniętego katalogu w obecnie obowiązującej ustawie. 

Obecny katalog nie wyczerpuje w naszej ocenie istotnych przypadków, w których 

unieważnienie byłoby zasadne. Wskazane na początku pojęcie unieważnienia postepowania 

jest związane z aktualnie obowiązującym art. 93 ust. 1 pkt 6 i nie stanowi elementu wdrożenia 

Dyrektywy 2014/24/UE do prawa krajowego.  Kwestia unieważnienia postępowania, 

podobnie jak w poprzedniej Dyrektywie zamówieniowej 2004/18/UE, nie jest objęta 

zakresem regulacji. W efekcie ustawodawcy krajowemu  pozostawiona została swoboda 

regulacji w tym zakresie. 

Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej – wskazywała jednak, 

że to przesłanka „wady postępowania” określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 była często stosowana i 
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aprobowana w orzecznictwie. Z uwagi na powyższe – należy rozważyć, czy w przepisie art. 

112 ust. 2 nie zamieścić przykładu „nieusuwalnej wady postępowania”. 

 

Propozycja zmiany 62. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 112 ust. 1 pkt 2 Projektu wskazano na odrzucenie 

wszystkich wniosków, jako podstawy do unieważnienia postępowania. Tylko w art. 95 ust. 6 

Projektu jest mowa o odrzuceniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Doprecyzowaniu wymaga czy są także inne przesłanki odrzucenia wniosków.  

 

Propozycja zmiany 63. 

OSKZP zwraca uwagę, że art. 116 ust. 3 Projektu w porównaniu z dotychczasową regulacją 

zabrakło słów „których oferty nie zostały wybrane”, co skutkuje tym, że zamawiający 

zobowiązany jest zwrócić materiały załączone do oferty także wybranemu wykonawcy. Czy 

taki był cel proponowanego przepisu. 

 

Propozycja zmiany 64. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 129 ust. 5 Projektu pojęcia „oferty poprawionej”. 

Niejasność wynika z tego czy dotyczy to oferty ostatecznej, o której mowa w art. 131 ust. 2 i 

art. 132 Projektu oraz jaka jest relacja pojęcia „oferty poprawionej” do „poprawienia omyłek 

w ofertach”.  

 

Propozycja zmiany 65. 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 149 Projektu nie wskazano na obowiązek zawarcia 

informacji o aukcji w „ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie” 

w trybie negocjacji z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 124 ust. 1 Projektu. 

 

Propozycja zmiany 66. 

OSKZP wnosi o ujednolicenie terminologii stosowanej w art.164 ust. 4 Projektu dotyczącym 

zapraszania do składania ofert w trakcie trwania dynamicznego systemu zakupów w 

kontekście przepisów przetargu ograniczonego, w tym art. 120 Projektu, którego przepisy 

stosuje się odpowiednio do dynamicznego systemu zakupów. W art. 120 Projektu mowa tylko 

o ogłoszeniu o zamówieniu a nie o „zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub, w 

przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania” .  
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Propozycja zmiany 67. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 185 ust. 3 Projektu, że sąd konkursowy rejestruje 

„ranking planów i projektów”. Wynika to pośrednio z art. 185 ust. 2 Projektu gdzie 

ustawodawca zobowiązuje ocenić „plany i projekty”.  

 

Propozycja zmiany 68. 

OSKZP proponuje w art. 208 ust. 6 Projektu wprowadzenie zmiany zgodnie z którą: 

„Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki”. 

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, a także zabezpieczenie interesu 

publicznego przed nieuprawnionym wykorzystaniem udzielonej zaliczki i niemożliwością  

uzyskania jej zwrotu od nieuczciwych wykonawców proponuje się aby każda udzielana 

zaliczka mogła być udzielona po wniesieniu jej zabezpieczenia. Proponowana zmiana jest 

zbieżna z zasadami udzielania zaliczek, które były i są stosowane np. zasadach finansowania 

zadań ze środków Banku Światowego czy programów PHARE, ISPA itp. 

 

Propozycja zmiany 69. 

OSKZP pragnie wesprzeć propozycje zawarte w art. 210 Projektu dotyczący przesłanek 

zmiany zawartej umowy. Proponowane zmiany pozwolą na elastyczne, efektywne i 

racjonalne zarządzanie wykonaniem umowy. Szczególnie potrzebne są te zmiany w 

kontekście realizacji umów, dotyczących robót budowlanych i skomplikowanych usług.  

 

Propozycja zmiany 70. 

OSKZP wnosi o ujednolicenie terminologii w art. 210 ust. 3 Projektu, w którym posłużono 

się zwrotem „łącznej wartości netto”. W przepisach Rozdziału dotyczącego umów o 

zamówienie publiczne nie rozróżnia się wielkości „netto” i „brutto”.  

Jednocześnie w art. 210 ust. 4 Projektu należy doprecyzować miejsce publikacji informacji o 

zmianie umowy.  

 

Propozycja zmiany 71. 

OSKZP wnosi o doprecyzowanie w art. 216 ust. 1 Projektu czy jednolity dokument w 

stosunku do podwykonawcy, który nie jest podmiotem trzecim wykonawca przedstawia wraz 

z ofertą, czy po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Propozycja zmiany 72. 
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OSKZP zwraca uwagę, że stosownie do treści art. 216 ust. 1 i 3 Projektu nie przesądzono czy 

podwykonawca może podlegać wykluczeniu z realizacji zamówienia publicznego? 

Dyrektywa 2014/24/UE w tym zakresie daje państwom członkowskim możliwość 

wprowadzenia takiego uregulowania, natomiast art. 218 stanowi, iż: „Powierzenie realizacji 

części zamówienia publicznego podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za prawidłową realizację zamówienia publicznego”. Skoro wykonawca odpowiada za 

realizację zamówienia i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za wadliwy wybór 

podwykonawcy, to rozważenia wymaga sposób ograniczenia powierzania przez wykonawcę 

części zamówienia podwykonawcom podlegającym wykluczeniu.  

 

Propozycja zmiany 73. 

OSKZP zwraca uwagę na omyłkę w art. 227 ust. 3  pkt 2 Projektu w zakresie nazw trybów 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Propozycja zmiany 74. 

OSKZP prosi o wyjaśnienie, czy świadomym zabiegiem ustawodawcy jest zaproponowanie  

w art. 305 ust. 1 Projektu, aby termin 10 dni na wniesienie odwołania dotyczył wszystkich 

postępowań bez względu na ich wartość.  

Uzasadnienie 

W obecnym stanie prawnym termin złożenia odwołania w zamówieniach o wartościach 

mniejszych niż progi unijne wynosi 5 dni. Należy zachować ten termin. Wydłużenie terminu 

na wniesienie odwołania w tych zamówieniach do 10 dni przedłuży znacznie termin 

udzielenia zamówienia albo je skomplikuje. Np. termin składania ofert 7 dni dla małych 

zamówień doprowadziłby do sytuacji, gdy odwołanie na treść ogłoszenia wnoszone byłoby po 

otwarciu ofert. W naszej ocenie należy przywrócić obecnie obowiązujący pięciodniowy 

termin składania odwołań w zamówieniach o wartości mniejszej niż progi unijne. 

 

Propozycja zmiany 75. 

OSKZP wnosi o wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów UE dotyczących 

możliwości tworzenia wykazu certyfikowanych, zatwierdzonych Wykonawców. Dyrektywa 

2014/24/UE (art. 64) taką możliwość przewiduje. Z informacji, którymi dysponuje OSKZP 

wynika, że takie rozwiązania funkcjonują w wielu państwach członkowskich UE i że są to 

bardzo skuteczne narzędzia wyłaniania rzetelnych wykonawców.   
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Ponadto rekomendujemy uzupełnienie Projektu ustawy Prawo zamówień publicznych o 

postanowienia stwierdzające uprawnienie do orzekania przez dotychczasowych członków 

Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie spraw objętych nowym Prawem zamówień 

publicznych. Wątpliwości budzi to, czy uchylenie obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych i wejście w życie nowej regulacji powoduje 

konieczność przeprowadzenia nowego naboru członków Krajowej Izby Odwoławczej, czy jej 

dotychczasowi członkowie zgodnie z wolą ustawodawcy z dniem wejścia w życie przepisów 

nowego Prawa zamówień publicznych będą posiadać „legitymację” do orzekania na gruncie 

przepisów nowej ustawy.  

 

Deklarujemy wszelkie możliwe dalsze wsparcie w pracach nad Projektem nowego Prawa 

zamówień publicznych.  

 

Mając na względzie ułatwienie obustronnych kontaktów proponujemy kontakt 

roboczy poprzez pocztę elektroniczną Stowarzyszenia, adres: biuro@oskzp.pl. 

 

W imieniu zarządu OSKZP 

Przewodnicząca Zarządu  

Ewa Wiktorowska 
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