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Dotyczy: pisma Ministra Rozwoju nr DDR-D- 022-2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. w 

sprawie wniosku o wniesienie uwag do projektu nowelizacji ustawy prawo 

zamówień publicznych z 19.01.2016 r. 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu 

się upublicznionym w Biuletynie Informacji Publicznej projektem nowelizacji ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanych 

dalej odpowiednio „Projektem nowelizacji” lub „Projektem” i „ustawą PZP”, przekazało go 

wszystkim swoim członkom w celu zebrania opinii praktyków, którzy w codziennej pracy 

udzielają zamówień publicznych w oparciu o dotychczasowe przepisy i którzy będą stosować 

nowelizowane przepisy w toku udzielanych zamówień.   

Mając na względzie dobro systemu zamówień publicznych Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub 

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

proponowane zmiany wymagają doprecyzowania lub modyfikacji, które ułatwią stosowanie 

zmienionych regulacji. Zgłoszone przez OSKZP propozycje i uwagi mają na celu takie 

doprecyzowanie proponowanych regulacji, aby były wewnętrznie spójne, były zgodne z 
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unormowaniami UE w tym przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 

2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 s. 65 z 28.03.2014 r.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE” 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 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 s. 243 

z 28.03.2014r.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE”, a jednocześnie umożliwiły 

stosowanie przepisów ustawy PZP nie tylko przez osoby, które posiadają wiedzę prawniczą.   

 

1. Uwagi ogólne do Projektu nowego Prawa zamówień publicznych 

W związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów do kwietnia 2016 r., 

usprawiedliwione jest działanie mające na celu wdrożenie dyrektyw unijnych, poprzez 

nowelizację ustawy PZP. Stowarzyszenie wspiera koncepcję projektodawców wdrożenia 

przepisów dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE do polskiego prawa, poprzez 

nowelizację w/w ustawy. Wyrażamy nadzieję, że większości zamawiających i wykonawców 

będzie łatwiej zastosować zmienione regulacje jeżeli ujęte będą w systematyce znanej im 

ustawy PZP. Niemniej jednak docelowo konieczne będzie opracowanie i uchwalenie nowego 

Prawa zamówień publicznych kompleksowo normującego wszystkie instytucje systemu 

zamówień publicznych w Polsce. Zauważamy jednak, że wielokrotnie nowelizowana ustawa 

PZP - po wprowadzonych zmianach - zawiera oznaczenia poszczególnych jednostek 

redakcyjnych, które będą istotnie utrudniać jej stosowanie zarówno zamawiającym, jak i 

wykonawcom, szczególnie w tych miejscach w których przepis ma oprócz oznaczenia 

liczbowego także jedną lub dwie litery.    

Ustawa PZP po nowelizacji musi być zgodna z szeregiem różnych dyrektyw unijnych 

w szczególności: 

- dyrektywą 2014/24/UE, 

- dyrektywą 2014/25/UE, 

- dyrektywą 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.), 

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

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur 
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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). 

A to oznacza, że wdrożenie tych dyrektyw wymaga szczególnej skrupulatności przy 

wprowadzaniu nowych instytucji unijnych do ustawy PZP z 2004 r., która była 

tworzona w oparciu o inną systematykę i terminologię.   

 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, która swoimi orzeczeniami współdecydować będzie 

o sprawnym, legalnym i racjonalnym kontraktowaniu przeszło 100 mld złotych rocznie, w 

tym zasadniczej części środków pochodzących z UE. 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 ich stosowania. Przyjęcie nowej 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 w nowo dodanym art. 154 pkt 

22 i 23 uzyskał kompetencje do prowadzenia działań związanych z informatyzacją systemu 

zamówień publicznych oraz wydawania interpretacji przepisów dotyczących zamówień 

publicznych. Zdaniem Stowarzyszenia przyznany prezesowi UZP zakres kompetencji jest 

niezwykle szeroki. Tym samym konieczne wydaje się zapewnienie odpowiedniej obsady 

kadrowej i zapewnienie godziwego wynagrodzenia pracownikom Urzędu Zamówień 

Publicznych. Sprawne i właściwe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Polsce 

jest uzależnione nie tylko od jasno i precyzyjnie sformułowanych przepisów PZP, ale także 

profesjonalnej kadry urzędników Urzędu Zamówień Publicznych oraz osób orzekających w 
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Krajowej Izbie Odwoławczej. Zarówno UZP, jak i KIO poprzez opinie, uchwały lub 

orzeczenia ukierunkowują sposób i praktykę udzielania zamówień publicznych.      

 Podsumowując ocenę ogólną propozycji zawartych w Projekcie nowelizacji zwrócić 

należy uwagę, że najistotniejszą zmianą w systemie 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 (zamawiającym i wykonawcom) i nie 

dostosowanie się do projektowanych zmian przez wykonawców może na 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 przygotowania się do elektronizacji procesu udzielania zamówień 

publicznych.  

OSKZP zdaje sobie sprawę z niezwykłej trudności jaką sprawia transpozycja 

uregulowań nowych dyrektyw Unii Europejskiej na grunt prawa zamówień publicznych. Z 

tego też względu podstawowym celem jaki przyświecał Stowarzyszeniu przy opracowaniu 

propozycji zmian i zgłaszaniu uwag do Projektu było zapewnienie nowym przepisom 

możliwie jak największej spójności i jednoznaczności.     

       

2. Uwagi i propozycje szczegółowe do poszczególnych przepisów i rozwiązań 

zawartych w Projekcie nowelizacji  

 

Propozycja 1 – grupa zmian merytorycznych. 

OSKZP w art. 1 pkt 1 lit „c” i dalej Projektu proponuje zmianę lub dodanie w art. 2 ustawy 

PZP pkt 2, pkt 5a i pkt 8a definicji w następującym brzmieniu: 

„2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu 

produktów; zamówienia publiczne na dostawy mogą obejmować dodatkowo 

rozmieszczenie lub instalację;” 

„5e) newralgicznych dostawach – należy przez to rozumieć dostawy newralgicznego sprzętu, 

w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, do celów bezpieczeństwa, 

które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub 

je zawierają;” 
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„8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć sprzęt i wyposażenie specjalnie 

zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako 

broń, amunicja lub materiały wojennego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub 

podzespołów;” 

   

 Uzasadnienie 

1. Pojęcie dostawy. Ze względu na dwukrotne użycie słowa „dostawy” w jednej jednostce 

redakcyjnej w dwóch różnych znaczeniach (zarówno jako elementu definiowanego, jak i 

elementu definiującego), konieczne jest doprecyzowanie, że umowy odpłatne na dostawy 

(rodzaj zamówienia) może obejmować swoim zakresem także rozmieszczenie lub instalację.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych w 

sposób wyraźny nie zakwalifikowano nabycia „prawa” do dostaw, a nawet spotyka się 

stanowisko, że nabycie „prawa” wchodzi w zakres usług.  

Ponadto w dyrektywach dostawy definiuje się jako nabycie „produktów”. W Projekcie 

zrezygnowano z tego w art. 2 pkt 2 ustawy PZP lecz zwrotem „produkt” posłużono się m.in. 

w art. 29 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Wskazane byłoby ujednolicenie terminologii.     

2. Pojęcie newralgicznych dostaw. Art. 131a w ujęciu przedmiotowym wskazuje na 

newralgiczne usługi, newralgiczne roboty budowlane oraz dostawy newralgicznego sprzętu – 

natomiast w art. 2 słowniczek wymienia: w pkt 5a – newralgiczne roboty budowlane; w pkt 

5b – newralgiczny sprzęt; w pkt 5c – newralgiczne usługi. Brakuje wskazania definicji 

dotyczącej dostaw newralgicznego sprzętu. Newralgiczność jest regulowana m.in. przez art. 2 

Dyrektywy Obronnej 2009/81/WE, Motyw 34 Dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE oraz 

Motyw 73 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE. 

3. Pojęcie sprzętu wojskowego. Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne w zakresie definicji 

sprzętu wojskowego, kwalifikowanie zamówień publicznych w oparciu o art. 5b oraz art. 

131b kształtuje się na niewielkim poziomie. Na ponad 296 000 opublikowanych ogłoszeń w 

roku 2015 w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa opublikowano zaledwie 204 

postępowania. W nawiązaniu do powyższego istnieje konieczność uregulowania znaczenia 

pojęcia „sprzęt wojskowy” w ustawie PZP. Aby zostały spełnione uregulowania Dyrektywy 

Obronnej 2009/81/WE, definicja sprzętu wojskowego powinna obejmować swym znaczeniem 

sprzęt i wyposażenie. W ustawie PZP mowa jest jedynie o „wyposażeniu”. Zarówno 

Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w art. 15 i 16, jak również Dyrektywa koncesyjna 

2014/23/UE w art. 21, 23 i 34 uwarunkowują spełnianie określonych przesłanek w 

nawiązaniu do art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W komunikacie 
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wyjaśniającym KE dot. stosowania art. 346 TFUE wskazano na pojęcie sprzętu wojskowego. 

W celu właściwego użycia zamówień obejmujących aspekty obronności lub bezpieczeństwa 

należy posługiwać się pojęciem sprzętu wojskowego w sposób wynikający z Dyrektywy 

Obronnej 2009/81/WE oraz  Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i Dyrektywy koncesyjnej 

2014/23/UE. 

 

Propozycja 2 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 1 po lit „g” Projektu proponuje dodanie pkt „h” i dodanie w art. 2 ustawy 

PZP pkt 10a w następującym brzmieniu: 

„10a) wymogach dotyczących etykiet - należy przez to rozumieć wymóg lub wymogi, które 

dany obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura muszą spełnić, by uzyskać 

odnośną etykietę;”  

 Uzasadnienie 

Wprowadzenie do ustawy PZP pojęcia „etykiety” i ich zdefiniowanie w nowo projektowanym 

art. 2 pkt 2b ustawy PZP, sprawia, że wskazane jest także wprowadzenie do ustawy PZP 

pojęcia „wymogów dotyczących etykiet”, które zdefiniował ustawodawca europejski m.in. w 

art. 2 pkt 24 dyrektywy 2014/24/UE.    

 

Propozycja 3 – zmiana legislacyjna i merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 7 Projektu proponuje w nowo dodanym art. 4c w pierwszej części zdania 

poprawić omyłkę pisarską polegającą na odesłaniu do art. 11 ust. 8e oraz dokonać zmiany w 

art. 4d pkt 1 i nadać temu fragmentowi przepisu następujące brzmienie: 

„Art. 4d. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest  mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: 

1) których przedmiotem są dostawy lub usługi służące w zasadniczej części do celów 

prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej mającej na celu osiągnięcie 

rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju; 

 (…)” 

   Uzasadnienie 

Projekt na skutek omyłki pisarskiej odsyła do „art. 11 ust. 8e” zamiast do art. 11 ust. 8. 

Jednocześnie użycie zwrotu „do zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty (…)” 

pozwoli odesłanie uczynić spójne w stosunku do innych odesłań zawartych w nowo 

projektowanym np. art. 13 ust. 1, art. 32  lub nowo projektowanym art. 38 ust. 4a pkt 2 
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ustawy PZP, gdzie nie używa się zwrotu „szacunkowa wartość zamówienia” lecz „wartość 

zamówienia”. 

Z kolei użycie zwrotu „w zasadniczej części” zamiast „wyłącznie” uelastyczni zamówienia w 

tym zakresie bowiem pozostawienie słowa „wyłącznie" uniemożliwia nawet sporadyczne, 

jednorazowe wykorzystanie zakupionej aparatury do innych celów  np. szkoleniowych niż do 

celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. 

 

Propozycja 4 – zmiana legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 7 Projektu proponuje, w nowo dodanym art. 4e ust. 1 pkt i w pkt 2 w 

pierwszej części każdego z przepisów, poprawić omyłkę pisarską polegającą na odesłaniu do 

art. 2 ust. 1 pkt 1-4 i nadać temu fragmentowi przepisu następujące brzmienie: 

„Art. 4e. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-4, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: (…)” 

2) zamówień publicznych udzielanych przez osobę prawną, będąca zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 1-4 (…)”  

3) zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-4, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: (…): 

a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1-4 (…)” 

4) umów zawartych wyłącznie pomiędzy co najmniej dwoma zamawiającymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (…)”. 

Uzasadnienie 

Projekt w nowo dodanym art. 4e ust. 1 pkt 1 -4 na skutek omyłki pisarskiej odsyła do „art. 2 

ust. 1 pkt 1-4 zamiast do art. 3 ust. 1 pkt 1-4.  

 

Propozycja 5 – zmiany legislacyjne 

OSKZP zwraca uwagę, że w art. 1 pkt 10 Projektu w nowym art. 5c powołuje się w na 

zastrzeżenia w art. 6 c i art. 6 d – nie ma tych artykułów. 

Uzasadnienie 

Omyłki pisarskie. 

 

Propozycja 6 – zmiana merytoryczna i redakcyjna. 



8 

 

OSKZP w art. 1 pkt 10 Projektu proponuje nowo dodanemu art. 5d nadać następujące 

brzmienie: 

„Art. 5d.1. Jeżeli przedmiot zamówienia, publicznego obejmuje:  

1) zamówienia do których mają zastosowanie przepisy ustawy oraz zamówienia, do których 

nie mają zastosowania przepisy ustawy, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się 

przepisy ustawy;  

2) zamówienie sektorowe i inne zamówienia do których ma zastosowanie ustawa, z 

wyjątkiem zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do udzielenia zamówienia 

mają zastosowanie przepisy dotyczące tych zamówień sektorowych,  

3) zamówienia do których mają zastosowanie przepisy ustawy oraz koncesje na roboty 

budowlane lub usługi, do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy, jeżeli 

szacunkowa wartość takiego zamówienia do którego zastosowanie ma ustawa przekracza 

kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy,  

4) zamówienia sektorowe dotyczące różnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 

132 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy dotyczące tego rodzaju działalności, którego 

zamówienie zasadniczo dotyczy.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli przedmiot zamówienia można 

obiektywnie rozdzielić, zamawiający może udzielić odrębnych zamówień, stosując przepisy 

właściwe dla danego zamówienia.”  

Uzasadnienie 

Treść i sposób usystematyzowania nowo projektowanego art. 5d Projektu, nie pozwala 

prawidłowo wdrożyć do polskiego systemu zamówień publicznych regulacji art. 3 dyrektywy 

2014/24/UE. Przedłożona przez OSKZP propozycja pozwala właściwiej odzwierciedlić w 

ustawie PZP regulacje unijne, a jednocześnie proponowany sposób zredagowania art. 5d 

Projektu, lepiej koresponduje z nowo projektowanymi art. 5b, 5c i art. 5e Projektu oraz art. 

32-34 ustawy PZP.  

W przypadku, gdyby propozycja zmiany nie znalazła Państwa uznania prosimy o poprawienie 

omyłki pisarskiej w nowo projektowanym art. 5d ust. 1 pkt 2, gdzie jest odesłanie do ust. 2-4 

podczas, gdy art. 5d w nowym brzmieniu ma tylko ust. 1 i ust. 2.   

 

Propozycja 7 – zmiana merytoryczna i redakcyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 10 Projektu proponuje nowo dodanemu art. 5e ust. 1 nadać następujące 

brzmienie: 
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„Art. 5e.1. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego, w szczególności ze względów 

technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych nie może zostać 

podzielony, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju 

zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi, z zastrzeżeniem ust. 2.”  

Uzasadnienie 

Uzupełnienie art. 5e ust. 1 Projektu o zwrot „ z zastrzeżeniem ust. 2” umożliwi ustalenie 

jednoznacznych relacji pomiędzy ust. 1 i ust. 2 art. 5e Projektu.  

Proponowany sposób zredagowania art. 5e Projektu – zdaniem OSKZP - lepiej koresponduje 

z innymi regulacjami ustawy PZP.   

 

Propozycja 8- zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 13 Projektu proponuje nowo dodanemu zdaniu w art. 9 ust. 3 nadać 

następujące brzmienie: 

„3. (…) W przypadku zamówień udzielanych w Polsce wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedkłada tłumaczenie na język polski wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oferty.”   

Uzasadnienie 

Treść nowo projektowanego zdania drugiego w art. 9 ust. 3 ustawy PZP jest tak 

sformułowana, że nie wykonanie w/w obowiązku wskazuje na uchybienie wykonawcy, które 

może być interpretowane jako podstawa np. odrzucenia oferty lub wykluczenia z 

postępowania. Żeby wyeliminować to ryzyko należy zredagować przepis w sposób, który nie 

będzie podstawą odrzucania ofert czy wykluczania wykonawców z postępowania. W 

przypadku zamówień, których realizacja jest możliwa tylko przez podmioty zagraniczne 

zamawiający mogą nie mieć możliwości uzyskania od wykonawcy wniosków lub ofert 

przetłumaczonych na język polski. Przedłożona przez OSKZP propozycja powinna umożliwić 

zamawiającym elastyczne reagowanie na różne przypadki indywidualne. 

 

Propozycja 9 - zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 15 Projektu proponuje nowo dodanemu art. 10a ust. 1 nadać następujące 

brzmienie: 

„Art. 10a.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja i wymiana 

informacji między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się przy użyciu profilu nabywcy lub z 

wykorzystaniem innych elektronicznych środków komunikacji.” 
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Uzasadnienie 

Uzupełnienie art. 10a ust. 1 Projektu o zwrot „lub z wykorzystaniem innych elektronicznych 

środków komunikacji” koresponduje m.in. z art. 10e i 10g ustawy PZP, a ponadto w 

przypadku przedłużającego się procesu wdrożenia „profilu nabywcy” udostępnianego na 

platformie e-Zamówienia lub nie objęcia określonych zamawiających możliwością 

korzystania z profilu nabywcy pozwoli to płynnie wdrożyć w systemie zamówień publicznych 

elektroniczne kanały komunikacji.   

 

Propozycja 10 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 16 Projektu proponuje art. 11 ust. 7b nadać następujące brzmienie: 

„7b. Zamawiający sporządza i przekazuje ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień 

Publicznych przy użyciu profilu nabywcy lub z wykorzystaniem innych elektronicznych 

środków komunikacji.”  

Ponadto proponujemy wykreślenie pierwszego pkt b w art. 1 pkt 16, gdyż został przywołany 

dwukrotnie.    

Uzasadnienie 

Uzupełnienie art. 11 ust. 7b Projektu o zwrot „lub z wykorzystaniem innych elektronicznych 

środków komunikacji” koresponduje m.in. z art. 10e i 10g ustawy PZP, a ponadto w 

przypadku przedłużającego się procesu wdrożenia „profilu nabywcy” udostępnianego na 

platformie e-Zamówienia lub nie objęcia określonych zamawiających możliwością 

korzystania z profilu nabywcy pozwoli to płynnie wdrożyć w systemie zamówień publicznych 

elektroniczne kanały komunikacji.   

 

Propozycja 11 – zmiana merytoryczna i legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 19 lit d proponuje art. 12a ust. 4 nadać brzmienie:  

 „ 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, nie jest istotna albo zamawiający nie udzielił 

wyjaśnień, o których mowa w art. 38, zamawiający przedłuża termin składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o co najmniej 7 dni. 

             Uzasadnienie 

Proponowana zmiana w art. 12 a ust. 4 ustawy PZP na „co najmniej 7 dni", pozwoli 

zamawiającym zastosowanie dłuższych terminów, tak aby np. termin składania ofert lub 

wniosków nie wypadł  w dni wolne od pracy. 

 

Propozycja 12 – zmiana legislacyjna. 
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OSKZP w art. 13 ust.1 – po słowach „następnych 12 miesięcy” wykreślić słowo „o”. 

Uzasadnienie 

Omyłka pisarska. 

 

Propozycja 13 - zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 21 proponuje pierwszej części zdania w art. 13a nadać brzmienie:  

 „13a. Zamawiający, niezwłocznie po przyjęciu przez uprawnioną osobę lub uprawniony 

organ zamawiającego, zamieszcza na profilu nabywcy lub w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub na własnej stronie internetowej  plan postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na najbliższy rok finansowy, w którym zamieszcza w szczególności 

informacje dotyczące: (…)” 

             Uzasadnienie 

Uzupełnienie art. 13a Projektu o zwrot „uprawnioną osobę lub uprawniony organ 

zamawiającego, zamieszcza na profilu nabywcy lub w Biuletynie Informacji Publicznej lub 

na własnej stronie internetowej (…)” umożliwia realizację tego obowiązku także w przypadku 

przedłużającego się procesu wdrożenia „profilu nabywcy” udostępnianego na platformie e-

Zamówienia lub nie objęcia określonych zamawiających możliwością korzystania z profilu 

nabywcy. Dodanie w przepisie „uprawnionych osób” wynika stąd, że nie zawsze Plan 

zamówień publicznych jest zatwierdzony przez organ.    

 

Propozycja 14 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 23 proponuje nowo dodanemu pkt 3 w ust. 4 art. 15 ustawy PZP nadać 

brzmienie:  

 „3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenie 

ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego”.   

             Uzasadnienie 

Nie zawsze zamawiający powierza innemu podmiotowi zarówno przygotowanie jak i 

przeprowadzenie postępowania. Konieczne jest zapewnienie zamawiającemu odpowiedniej 

elastyczności w tym zakresie.  

 

Propozycja 15 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 27 proponuje w nowo dodanym art. 20a ust. 2 zmodyfikować ostatnie 

zdanie w następujący sposób:  
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 „(…). W przypadku powołania zespołu projektowego kierownik zamawiającego może nie 

powoływać komisji przetargowej.” 

             Uzasadnienie 

Proponowana korekta art. 20a ust. 1 ustawy PZP zapewniłaby odpowiednią elastyczność 

decyzyjną kierownikowi zamawiającego. Jest to o tyle wskazane, że w wielu przypadkach 

racjonalne będzie zarówno powołanie zespołu projektowego, jak komisji przetargowej. 

Zakres działania obu tych ciał kolegialnych jest nieco inny i nie ma potrzeby, aby wszystkie 

osoby prowadzące postępowanie nadzorowały wykonanie umowy.   

 

Propozycja 16 – zmiana legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 28 Projektu proponuje w zmienionym art. 21 ust. 3 skreślić drugie 

zdanie, gdyż dwukrotnie się powtarza. 

             Uzasadnienie 

Omyłka pisarska.    

 

Propozycja 17 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 29 Projektu proponuje dodanemu art. 22 ust. 1a nadać następujące 

brzmienie: 

„1a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się zamówienie 

lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, 

3) w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego kryteria selekcji, jeżeli zamawiający 

zastosuje kryteria selekcji. 

1b. Warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia i 

proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może określić warunki udziału 

w postępowaniu odpowiednie do weryfikacji, że wykonawca posiada zdolność prawną, 

finansową, techniczną i zawodową niezbędną do realizacji udzielonego zamówienia, 

które mogą być wyrażone jako minimalne poziomy zdolności wraz z odpowiednimi 

środkami dowodowymi. 
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1c. W trybie przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę i negocjacji bez ogłoszenia, 

warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z 

postępowania, wykonawca jest zobowiązany wykazać na dzień składania ofert.  

1d. W trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego oraz 

partnerstwa innowacyjnego warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania, wykonawca jest zobowiązany wykazać na 

dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”  

           Uzasadnienie 

Propozycja zmiany treści projektowanego art. 22 ust. 1a i 1b ustawy PZP związana jest z tym, 

że przesłanki wykluczenia określa ustawa, ale także zamawiający (nowe brzmienie art. 24 ust. 

2 Projektu). Ponadto korekta ust. 1b ma na celu wyraźne odzwierciedlenie treści art. 58 ust. 1 

dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 65.   

Z kolei uchylenie art. 26 ust. 2a ustawy PZP spowodowało brak przepisów, na jaki dzień 

wykonawca winien potwierdzać, poprzez złożenie aktualnych dokumentów, brak podstaw 

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. 

Propozycja OSKZP ma na celu uregulowanie tej kwestii. 

Obecnie można to wywieść z treści rozporządzenia o dokumentach. Rekomenduje się, aby to 

był dzień wyznaczony przez zamawiającego np. 3 lub odpowiednio 6 miesięcy przed dniem 

wyznaczonym przez zamawiającego na ich dostarczenie. Pozostawienie dotychczasowego 

rozwiązania spowoduje obowiązek dla zamawiających pobierania na dzień składania 

wniosków lub ofert dokumentów ze wskazanych przez wykonawcę bezpłatnych stron  

urzędów dla wszystkich wykonawców (nie wiadomo na tym etapie kto wygra), a także 

konieczność dysponowania tymi dokumentami na ten dzień przez wykonawcę niezależnie od 

faktu czy w ogóle wykonawca będzie musiał je dostarczyć zamawiającemu.  

 

Propozycja 18 – zmiana legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 31 Projektu proponuje w dodanym art. 23 ust. 5 poprawić omyłkę 

pisarską poprzez odesłanie do art. 22 ust. 1c pkt 1-3. 

           Uzasadnienie 

W Projekcie uchylono art. 22 ust. 1 ustawy, do którego odsyłał dodany art. 23 ust. 5 ustawy 

PZP.     

 

Propozycja 19 – zmiana legislacyjna. 
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OSKZP w art. 1 pkt 32 Projektu proponuje zmiany w dodanym pkt 15 art. 24 ust. 1 ustawy 

PZP. W art. 24 ust. 1 pkt 15 jest niewłaściwe odesłanie do art. 176 ust. 1 pkt 2-8  PZP. Być 

może planowane było odniesienie do art. 17 ustawy PZP lub art. 162 ustawy PZP. Ponadto ze 

względu na obowiązek złożenia oświadczenia wykonawcy w zakresie występowania 

określonej w nim relacji z zamawiającym lub osobami reprezentującymi zamawiającego, 

rekomenduje się nałożenie obowiązku na zamawiającego, aby w ogłoszeniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia podał skład zespołu projektowego lub komisji przetargowej, 

aby wykonawca posiadał informacje konieczne do złożenia takiego oświadczenia w 

jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

             Uzasadnienie 

Omyłka pisarska i rekomendacja.    

 

Propozycja 20 – zmiana merytoryczna 

OSKZP w art. 1 pkt 32 pkt a Projektu proponuje nowo wprowadzonym pkt 16-18 w art. 24 

ust. 1 ustawy PZP nadać następujące brzmienie:  

 „16) wykonawcę, który był winny poważnego wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

dostarczaniu informacji, które wymagane były do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub 

do weryfikacji warunków udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje; 

17) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

przedstawił wymaganych dokumentów, w tym jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub potwierdzających brak podstaw do wykluczenia; 

18) wykonawcę, który w sposób niezgodny z przepisami ustawy: 

a) podjął działania, aby wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez zamawiającego lub  

b) podjął działania, aby pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę 

w postępowaniu lub 

c)   wskutek zaniedbania przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

- które mogą mieć istotny wpływ na decyzję zamawiającego w sprawie wykluczenia lub 

wyników badania i oceny ofert;” 

             Uzasadnienie 

Ze względu na kluczowe znaczenie jakie w systemie zamówień publicznych ma ocena 

podmiotowa wykonawcy, w szczególności w zakresie weryfikacji braku podstaw do 

wykluczenia oraz weryfikacji w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu proponujemy wydzielenie do osobnego punktu przesłanki wykluczenia z tytułu 
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nie udowodnienia lub nie przedstawienia wymaganych dokumentów. Jednocześnie w sposób 

bardziej klarowny pozwoli to wyodrębnić przesłanki wykluczenia wykonawców, którzy są 

winni poważnego wprowadzenia zamawiającego w błąd od przesłanek wykluczenia które są 

związane z działaniami lub zaniedbaniami wpływającymi na rozstrzygnięcie postępowania.  

 

Propozycja 21 – zmiana merytoryczna. 

OSKZP w art. 1 pkt 32 pkt b Projektu proponuje nowo wprowadzonemu ust. 2 pkt 3 w art. 24 

ustawy PZP nadać następujące brzmienie:  

 „3) który dopuścił się istotnych lub uporczywych braków w spełnieniu istotnych wymagań 

wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, zawartych z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, odszkodowania, 

kary umownej lub innych, porównywalnych sankcji;” 

Uzasadnienie 

Propozycja zmiany zawarta w Projekcie dotycząca art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP pozwoli 

zapewnić korelację z przepisami kodeksu cywilnego i uregulowanymi w nim instytucjami 

wypowiedzenia i odstąpienia od umowy, a jednocześnie pozwoli odnieść przesłankę 

wykluczenia do „istotnych” wymagań umowy zgodnie z art. 57 ust. 4 pkt g dyrektywy 

2014/24/UE. 

 

Propozycja 22 – zmiana merytoryczna i porządkowa  

OSKZP w art. 1 pkt 35 Projektu proponuje w nowo wprowadzonym art. 26a dodać ust. 2 

natomiast pozostałym ustępom nadać kolejną numerację. Rekomendujemy ust. 2 nadać 

następujące brzmienie:  

„2. Zamawiający może odstąpić od obowiązku żądania Jednolitego dokumentu, w przypadku 

postępowań prowadzanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 

pkt 4 oraz postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy PZP oraz w postępowaniach, których wartość zamówienia 

jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP.  

Uzasadnienie 

Propozycja uregulowania tej kwestii jest realizacją wskazań zawartych w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej „rozporządzeniem 
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wykonawczym Komisji 2016/7”. Jednocześnie odformalizuje to postępowania do progów 

unijnych i ułatwi udział w tych postępowaniach małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). 

Rekomenduje się także przeniesienie definicji Jednolitego dokumentu do art. 2 ustawy PZP, 

gdyż pojęcie to jest wskazywane już we wcześniejszych artykułach ustawy, a dopiero w art. 

26a ust.1 definiowane. 

 

Propozycja 23 – zmiana merytoryczna  

OSKZP w art. 1 pkt 35 Projektu proponuje nowo wprowadzonemu art. 26b ust. 1  nadać 

następujące brzmienie:  

„26ab.1. Zamawiający przed zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej wzywa, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza, do 

złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w 

szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych, zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w 

art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. Zamawiający może nie stosować ust. 1 w 

postępowaniach, których wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.”  

Uzasadnienie 

Propozycja uregulowania tej kwestii jest realizacją uprawnień, jakie mają państwa 

członkowskie UE w zakresie zamówień nie podlegających dyrektywom UE.  Odformalizuje 

to postępowania i ułatwi udział w tych postępowaniach szczególnie MSP. Aktualnie „małe” 

zamówienia podprogowe można przeprowadzić tylko w oparciu o oświadczenia, Projekt 

zwiększałby formalizm postępowań.  

 

Propozycja 24 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 37 Projektu proponuje nowo wprowadzonemu art. 29 ust. 5 nadać 

następujące brzmienie:  

"5. Jeżeli przedmiot zamówienia na usługi lub roboty budowlane obejmuje 

wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.1), zamawiający może 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, 1240, 1268, 

1735. 
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wymagać, aby osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia były 

zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę."; 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP wynika stąd, że w zamówieniach na roboty budowlane przepis ten w 

obecnym brzmieniu  spowoduje ogromne zwiększenie obowiązków kontrolnych po stronie 

zamawiającego, a także może być przedmiotem sporów co do wypełniania przez niektóre 

rodzaje prac na budowie cech pracy w rozumieniu przywołanego przepisu Kodeksu pracy. 

Odnośnie legislacji pragniemy zwrócić uwagę, że w art. 1 pkt 37 numeracja lit. została 

zaburzona, gdyż dwukrotnie powołano się na lit. d.  

 

Propozycja 25 – zmiana legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 40 Projektu zwraca uwagę, że w art. 30aa ust. 1 posłużono się 

niestosowanym gdzie indziej zwrotem „W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane, zamówień publicznych na dostawy lub zamówień publicznych na usługi” w 

związku z tym proponujemy nowo wprowadzonemu art. 30aa ust. 1 w pierwszej części zdania 

nadać następujące brzmienie:  

„30aa.1.W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, na dostawy 

lub na usługi, o szczególnych cechach, zamawiający może wymagać 

przedstawienia określonego oznakowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki:" 

1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie cech, które są 

związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech 

robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego 

zamówienia;” 

Uzasadnienie 

Propozycja legislacyjna. Zgodnie z art. 29 ust. 3a zamawiający określa w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy, odpowiadające przeznaczeniu 

zamierzonemu przez zamawiającego 

 

Propozycja 26 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 42 Projektu proponuje nowo wprowadzonemu art. 31b nadać następujące 

brzmienie:  
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"31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu 

technicznego oraz o jego przedmiocie na profilu nabywcy, a jeżeli nie ma profilu 

nabywcy na własnej stronie internetowej"; 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP wynika z braku pełnej informacji o zakresie podmiotowym i 

uwarunkowaniach technicznych funkcjonowania profilu nabywcy. Propozycja umożliwia 

realizację zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy PZP, nawet w przypadku 

problemów technicznych. Propozycja określa także, gdzie winna być zamieszczona 

informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu do czasu wejścia w życie przepisów w 

zakresie profilu nabywcy.    

 

Propozycja 27 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 43 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 32 o nowelizację art. 

32 ust. 3 ustawy PZP i nadać następujące brzmienie:  

"3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług 

lub robót budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 

pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość podobnych 

usług lub robót budowlanych.” 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP jest konsekwencją zmian w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz wart. 134 ust. 6 

pkt 3 i 4 ustawy PZP.     

 

Propozycja 28 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 44 Projektu proponujemy skorygować zmianę w art. 33 ust. 3a ustawy 

PZP i nadać pierwszej części zdania następujące brzmienie:  

"3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna kwota 

wynagrodzenia wykonawcy nie może być określona jest:” 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu ujednolicenie terminologii w ustawie PZP.  

 

Propozycja 29 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 43 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 32 o nowelizację art. 

36 ust. 3 ustawy PZP i nadać następujące brzmienie:  
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"3)  informację o przewidywanym udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy usług lub 

robót budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;” 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP jest konsekwencją zmian w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz wart. 134 ust. 6 

pkt 3 i 4 ustawy PZP.  Zwracamy uwagę na omyłkę pisarską w zmienianym art.36 ust. 2 pkt 9 

gdzie znalazło się odesłanie do art. 29b ust. 41 ustawy PZP. Ponadto uchylono przepis art. 29 

ust. 4 pkt 2 i 3 (dotyczących funduszu szkoleniowego), a jednocześnie w art. 36 ust. 2 pkt 9 

lit. b odsyła do sposobu dokumentowania „zwiększenia funduszu szkoleniowego”.      

 

Propozycja 30 – zmiana merytoryczna i legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 49 Projektu proponuje nowo dodanemu art. 36b ust. 1 nadać brzmienie:  

„Art. 36b. 1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26d, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1c.” 

Uzasadnienie 

Zmiana legislacyjna – niewłaściwe odesłanie do art. 26a zamiast do art. 26d ustawy PZP.  

 

Propozycja 31 – grupa uwag wyłącznie legislacyjnych. 

OSKZP w art. 1 pkt 47 Projektu proponuje zastąpić słowo „oferent” w art. 36aa ust. 4 ustawy 

PZP na słowo „wykonawca”, natomiast w art. 1 pkt 48 Projektu w art. 36a ust. 3 powinien 

zawierć odesłanie do art. 22 ust. 1c ustawy PZP. Ponadto w art. 1 pkt 52 dodaje w art. 38 ust. 

3a i ust.4 ustawy PZP, w których powinien być użyty wyraz „udostępnia”.  

Zwracamy uwagę, że art. 1 pkt 58 nadający nowe brzmienie art. 46 ust. 4a ustawy PZP odsyła 

do art. 26a ust. 9 i 10 których nie ma w ustawie PZP.  

 

Propozycja 32 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 62 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 51 o przeredagowanie 

ust. 2 i dodanie ust. 2a oraz modyfikację ust. 3 i dodanie w art. 57 ust. 3a oraz w art. 60d 

modyfikację ust. 3 i dodanie ust.3a poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

Przetarg ograniczony  



20 

 

"2.  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 

wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, zwanych dalej „kryteriami selekcji".  

2a. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wyklucza się z postępowania o 

udzielenie zamówienia; Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert. 

Negocjacje z ogłoszeniem  

"3.  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 

wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów selekcji.  

3a. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych wyklucza się z 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający odrzuca wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do 

składania ofert.", 

Dialog Konkurencyjny   

"3.  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu  

wykonawców na podstawie kryteriów selekcji.  

3a. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu wyklucza się z postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert.", 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu jednoznaczne określenie statusu podmiotów nie zaproszonych 

do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu. Podobną zmianę jak proponowana wyżej w 

art. 51 ust. 2a należy wprowadzić także w art. 57 ust. 3 (tryb negocjacji z ogłoszeniem), w art. 

60d ust. 3 (dialog konkurencyjny). Prosimy także o rozważenie zdefiniowania zwrotu 

„kryteria selekcji” w art. 2 ustawy PZP.       

 

Propozycja 33 – grupa uwag wyłącznie legislacyjnych. 

OSKZP w art. 1 pkt 64 Projektu proponuje dopisać zwrot „istotnego”, tak aby być zgodnym z 

art. 32 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Natomiast w art. 1 pkt 75  wprowadzającym art. 60f 

rekomenduje zmianę słowa „wymogów” na „wymagań” w celu dostosowania do zawartości 



21 

 

ogłoszenia. Zwracamy uwagę, że w art. 1 pkt 84 brak jest zwrotu „składa ofertę” w art. 83 ust. 

1 ustawy PZP.  

 

Propozycja 34 – propozycja merytoryczna i legislacyjna. 

OSKZP w art. 1 pkt 78 Projektu proponuje doprecyzować zwrot „podstawowy projekt”, czy 

chodzi o informacje zawarte w opisie przedmiotu dla zamówienia podstawowego czy może 

zamówienie podstawowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

Propozycja 35 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 86 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 89 o przeredagowanie 

ust. 1 pkt 4 i dodanie pkt 13 następującej treści: 

"4)  jest ofertą zawierającą rażąco niską cenę lub rażąco niski koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia;”   

„13) zachodzą okoliczności, których mowa w art. 30aa ust. 4, jeżeli zamawiający 

wymagał określonego oznakowania”.  

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu jednoznaczne określenie skutków nie udowodnienia przez 

wykonawcę zamawiającemu, że oferowane przez niego świadczenie ma wymagane 

oznakowanie. Propozycja zmiany jest związana z nieprawidłowym odesłaniem w art. 89 ust. 1 

pkt 4 ustawy PZP. 

 

Propozycja 36 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 87 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 90 o przeredagowanie 

ust. 1 w następującej treści: 

"Art. 90. 1. Jeżeli cena lub koszt oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności są 

niższe o 30% od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen lub kosztu wszystkich złożonych 

ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:", 

 

Uzasadnienie 
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Propozycja OSKZP ma na celu umożliwienie zestawiania „cen” ofert z kwotą „jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, o której mowa w art. 86 

ust. 3 ustawy PZP, która odzwierciedla poziom planowanego wydatku zamawiającego na 

sfinansowanie zamówienia.   

 

Propozycja 37 – uwaga szczegółowa 

OSKZP w art. 1 pkt 88 Projektu proponuje w art. 91 ust. 2a doprecyzowanie, iż „ustalone 

standardy” powinny być określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W 

innym przypadku prawdopodobna może być interpretacja pojęcia ustalonych standardów, 

jaka ukształtowała się do art. 70 ust.1 PZP. Tym samym możliwość stosowania wagi 

kryterium cena powyżej 40% zostanie ograniczona do prostego druku i sprzątania. 

Jednocześnie prosimy o rozważenie podniesienia progu „40 %”, o którym mowa w nowo 

dodanym art. 91 ust. 2a ustawy PZP do „70 %”. Na obecnym etapie zarówno jednostek 

sektora finansów publicznych, jak i innych zamawiających nie stać na tak znaczące 

zwiększenie wydatków na dostawy, usługi lub roboty budowlane. Ewentualnie prosimy o 

rozważenie zastosowania progu „40 %”, ale tylko w odniesieniu do „zamówień 

innowacyjnych”, „specjalistycznych dostaw”, „specjalistycznych usług” lub 

„specjalistycznych robót budowlanych”.         

 

Propozycja 38 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 93 Projektu proponuje zmodyfikować nowe brzmienie art. 92 i uzupełnić 

zmiany w tym artykule w taki sposób, aby pozostawić dotychczasowy obowiązek 

zawiadamiania w przetargu nieograniczonym wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podstawach wykluczenia wykonawców i powodach odrzucenia 

ofert. A także doprecyzowanie w ust. 4 , iż:  

„Nie uznaje się za utrudnianie stosowanie przepisów prawa lub naruszenie interesu 

publicznego, lub szkodzenie zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców 

dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 w celu weryfikacji poprawności 

działań wykonawców i zamawiających w szczególności koniecznych do skorzystania ze 

środków ochrony prawnej.” 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu zapewnienia jawności i przejrzystości postępowania oraz ma 

zapewnić realne korzystanie ze dostępnych środków ochrony prawnej. Informacje 

„przekazywane” przez zamawiającego wykonawcom to jedyne źródło wiedzy o przebiegu 
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badania i oceny wniosków, dokumentów, ofert i innych elementach składanych 

zamawiającemu. Ponadto rekomenduje się, w celu skomasowania informacji mogących być 

podstawą do wniesienia środków ochrony prawnej pozostawić dotychczasowy obowiązek 

zawiadamiania w przetargu nieograniczonym wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podstawach wykluczenia wykonawców i powodach odrzucenia 

ofert. 

 

Propozycja 39 – zmiana merytoryczna 

OSKZP w art. 1 pkt 111 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 131a i niżej i dodanie 

w art. 131a ust. 1a następującej treści: 

„1a.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących 

zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.” 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu kompleksowe uregulowanie sfery zamówień w dziedzinie 

bezpieczeństwa publicznego. Rozdział 4a ustawy PZP obejmuje zamówienia w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa dedykowane wyłącznie dla celów wojskowych. Jednakże obszar 

obronności i bezpieczeństwa obejmuje również dziedzinę bezpieczeństwa publicznego. 

Dziedzina ta obejmuje swym zakresem przedmiotowym zamówienia niewojskowe, w 

szczególności newralgiczne usługi, newralgiczne roboty budowlane oraz dostawy 

newralgicznego sprzętu – istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Motyw 11 

Dyrektywy Obronnej 2009/81/WE określa cel newralgicznych zamówień objętych zakresem 

dyrektywy i podaje pewne przykłady obszarów, w których takie zamówienia mogą 

najprawdopodobniej wystąpić: „W konkretnej dziedzinie sektora bezpieczeństwa 

niewojskowego, dyrektywa ta powinna dotyczyć zamówień, które posiadają cechy podobne 

do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny. Może tak być 

szczególnie w dziedzinach, gdzie te same misje prowadzone są przez siły wojskowe i 

niewojskowe lub tam, gdzie celem zamówienia jest ochrona bezpieczeństwa Unii lub państw 

członkowskich przed poważnymi zagrożeniami ze strony podmiotów pozamilitarnych lub 

pozarządowych na ich własnym terytorium lub poza nim. Może to obejmować przykładowo 

ochronę granic, działania policji oraz misje kryzysowe.” 

Ponieważ bezpieczeństwo jest szerokim pojęciem, dyrektywa dotyczy dużej liczby instytucji 

zamawiających w różnych obszarach (policja, służby celne, ochrona cywilna, itd.), które 

mogą należeć do poziomu krajowego, regionalnego, a nawet lokalnego. Może się również 

zdarzyć, że instytucje zamawiające w dziedzinie obronności zamawiają newralgiczny sprzęt, 
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roboty budowlane i usługi, które nie mają charakteru lub celu wojskowego. Ponadto 

dyrektywa 2009/81/WE również ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez podmioty 

zamawiające zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE. Może to dotyczyć w szczególności 

zarządców kluczowej infrastruktury w sektorach takich jak transport energii, które często 

potrzebują ochrony przeciwko zagrożeniom wymienionym w motywie 11. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że proponowany zapis umożliwi udzielenie 

zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego w sposób zapewniający zgodność z 

zasadą konkurencyjnego prowadzenia postępowań oraz jednocześnie zapewniający ochronę 

bezpieczeństwa publicznego. Na uwagę zasługuje również to, że pojęcie bezpieczeństwa 

publicznego jest określane także w  motywie 41 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE.  

 

Ponadto OSKZP rekomenduje przenalizowanie potrzeby wydania aktów wykonawczych w 

art. 4f oraz 4fa ustawy PZP w następującym brzmieniu:  

„Art. 4f. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem 

właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny 

występowania bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 5, mając na uwadze 

obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zachowując względy bezpieczeństwa 

publicznego uzasadniające odstępstwo od art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej.” 

„Art. 4fa. Uzasadniając w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego odstępstwo od stosowania 

art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy kierować się  w szczególności 

postanowieniami zawartymi w motywie 27 Dyrektywy Obronnej 2009/81/WE.” 

Uzasadnienie 

Bezpieczeństwo publiczne, zgodnie ze Strategią bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r., 

Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 oraz tzw. Białą Księgą 

Bezpieczeństwa Narodowego RP, obok obronności i bezpieczeństwa ekonomiczno-

kulturowego jest jednym z zadań realizowanym w obszarze bezpieczeństwa i obronności.    

Obszar bezpieczeństwa publicznego tworzony jest przez organy władzy publicznej, służby, 

straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest 

to zarazem sektor, w którym występuje (podobnie jak w przypadku podsystemu ratownictwa 

medycznego) częściowa prywatyzacja zadań wcześniej realizowanych wyłącznie przez 

państwo. Listę uczestników systemu zamówień publicznych w dziedzinie obronności i 



25 

 

bezpieczeństwa , mających ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

należy rozszerzyć o instytucje, które ze względu na ich podległość, strukturę organizacyjną 

czy zakres wykonywanych zadań działają na poziomie: centralnym, samorządowym i 

prywatnym.  

Art. 36, 52 i 62 TFUE zawierają odstępstwa od zakazów i ograniczeń  podstawowych 

swobód, które uzasadnione są szeregiem szczególnych względów, uwzględniając 

„bezpieczeństwo publiczne”. Podobnie, jak w przypadku art. 346 TFUE, środki podjęte na 

mocy art. 36, 52 i 62 TFUE muszą być ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne dla 

ochrony zagrożonego interesu bezpieczeństwa publicznego. 

Dlatego też odstępstwo wynikające z tych artykułów jest możliwe tylko pod następującymi 

warunkami: 

1. Bezpieczeństwo dostaw nie może być dostatecznie zagwarantowane przez środki 

podjęte na podstawie prawa UE i/lub zapewnione przez działanie na poziomie Unii; 

2. Środki podejmowane są w celu osiągnięcia celów bezpieczeństwa publicznego, nie ze 

względów ekonomicznych. 

3. Podjęte środki obiektywnie umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa dostaw lub co 

najmniej doprowadzenie do obiektywnej poprawy sytuacji bezpieczeństwa dostaw; 

4. Środki muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności, tj. nie może istnieć żaden, mniej 

restrykcyjny środek umożliwiający osiągnięcia celu bezpieczeństwa dostaw. Jak już 

wspomniano w kontekście art. 346 TFUE, dotyczy to przedmiotu, wartości i również czasu 

trwania zamówień udzielonych bez zastosowania dyrektywy. 

Motyw 27 Dyrektywy Obronnej wyjaśnia, które zamówienia objęte są wykluczeniem na 

mocy art. 13 lit. a), mianowicie „zamówienia, które mają charakter tak newralgiczny, że 

stosowanie do nich niniejszej dyrektywy byłoby niewłaściwe, pomimo jej szczególnej 

natury.” Motyw 27 wymienia również obszary bezpieczeństwa, które są szczególnie 

newralgiczne oraz gdzie zamówienia mogą w związku z tym mieć szczególnie poufny 

charakter. Dotyczy to „szczególnie newralgicznych zakupów wymagających bardzo 

wysokiego stopnia poufności, takich jak przykładowo niektóre zakupy przewidziane do 

ochrony granic, zwalczania terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej, odnoszące się do 

szyfrowania lub przewidziane konkretnie do prowadzenia tajnych działań lub innych równie 

newralgicznych działań prowadzonych przez policję i służby bezpieczeństwa.” 

Lista ta ma charakter orientacyjny i odnosi się do „niektórych zakupów.” Oznacza to, że nie 

wszystkie zamówienia udzielone w tym zakresie objęte są automatycznie wyłączeniem na 

mocy artykułu 13 lit. a), ale również to, że równie newralgiczne przypadki mogą również 
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wystąpić w innych obszarach. Lista z motywu 27 wskazuje również, że art. 13 lit. a) został 

wprowadzony zasadniczo w celu umożliwienia  wyraźnego wyłączenia wysoce poufnych 

zamówień związanych z bezpieczeństwem niewojskowym.    

Również Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w swoim motywie 41 wskazuje na 

bezpieczeństwo publiczne.  

OSKZP proponując nową treść ujętą w art. 4d oraz 4 ma nadzieję, iż ta zmiana pozwoli 

uszczegółowić zakres zdefiniowania występowania bezpieczeństwa publicznego. Mimo 

regulacji zawartej w art. 4 pkt 5, istnieją rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania 

wyłączeń ustawy. Aktualnie ochrona bezpieczeństwa publicznego regulowana jest w aż 19 

ustawach: Konstytucji RP; Ustawie o działach administracji rządowej; Ustawie o samorządzie 

gminnym, powiatowym, województwa; Ustawie o Policji; Ustawie o wojewodzie i 

administracji rządowej; Ustawie o stanie wyjątkowym; Ustawie o stanie klęski żywiołowej; 

Ustawie o stanie wojennym; Ustawie o zbiórkach publicznych; Ustawie o ochronie osób i 

mienia; Ustawie o ochronie danych osobowych; Ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej; Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; Ustawie o udzieleniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP; Ustawie o cudzoziemcach; Ustawie – Prawo 

pocztowe; Ustawie o broni i amunicji; Ustawie – Prawo budowlane oraz Ustawie – Prawo 

lotnicze.  Powyższa rozpiętość aktów normatywnych wskazuje, iż jest potrzeba ujednolicenia 

pojęć regulujących obszar bezpieczeństwa publicznego. 

 

Propozycja 40 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 123 Projektu proponujemy uzupełnić zmiany w art. 138o poprzez 

zastąpienie zwrotu „kryteria kwalifikacji” zwrotem „warunków udziału w postępowaniu”:  

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu ujednolicenie terminologii. Można by zostawić art. 138o w 

brzmieniu zaproponowanym przez ustawodawcę, ale wówczas w całej ustawie PZP 

należałoby zwrot „warunki udziału w postępowaniu” zastąpić zwrotem „kryteria 

kwalifikacji”.  

 

Propozycja 41 – zmiana merytoryczna 

OSKZP w art. 1 pkt 123 Projektu proponujemy w art. 138p poprawić odwołanie do kwot 

określonych w art. 138 g ust.1 zamiast dotychczasowego odwołania do „kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8” oraz  dodać nowy ustęp o  następującej 

treść i kolejnym przepisom poprawić numerację: 
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„Zamawiający stosuje odpowiednio art. 17, art. 29, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 90, art. 

139-142 i art. 144-146.” 

 „Art. 138p.1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty 

określone w art. 138 g ust. 1 oraz przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 zamawiający 

może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 2-5.  

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. 

3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli 

nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej, 

ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego 

udzielenia, w szczególności: 

1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 

2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 

3) kryteria oceny ofert, z tym że wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie oferty o 

najlepszej relacji jakości do ceny, z uwzględnieniem kryteriów jakości i zrównoważonego 

charakteru usług społecznych. 

4. Zamawiający stosuje odpowiednio art. 17, art. 29, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 90, art. 139-

142 i art. 144-146.” 

5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając 

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie 

zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu 

zamówienia. 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu ochronę interesów zamawiającego w zakresie zapewnienia 

odpowiedniej jakości niektórych usług społecznych oraz ze względu na społeczny aspekt ich 

wykonywania (zatrudnianie osób do realizacji zamówienia na godziwych i zgodnych  

z obowiązującymi przepisami warunkach), wskazane jest wprowadzenie stosownych 

uregulowań w zakresie procesu zakupu tych usług również poniżej wskazanych progów. Jest 

to możliwe, ponieważ ustawodawca unijny nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń, 

pozostawiając uregulowania w tym zakresie ustawodawcom krajowym. W preambułach do 
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dyrektyw ustawodawca unijny w motywie 114 dyrektywy 2014/24/UE i 120 dyrektywy  

2014/25/UE wskazano, że:  

Niektóre kategorie usług, a mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi 

społeczne, zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu na swój charakter nadal ograniczony 

wymiar transgraniczny. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, mocno 

zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje 

kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień na takie 

usługi, o wyższym progu niż próg mający zastosowanie do innych usług. W konkretnym 

kontekście udzielania zamówień w tych sektorach usługi na rzecz osób o wartości poniżej 

tego progu nie są zwykle przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw 

członkowskich, chyba że istnieją konkretne przesłanki wskazujące inaczej, takie jak unijne 

finansowanie projektów transgranicznych. 

Zamówienia na usługi na rzecz osób powyżej tego progu powinny podlegać zasadzie 

przejrzystości w całej Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy 

charakter tych usług, państwa członkowskie powinny dysponować szeroką swobodą w 

zakresie organizacji wyboru usługodawców w sposób uznany przez siebie za najbardziej 

odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten nakaz, nakładając jedynie 

obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz 

gwarantując, że instytucje zamawiające są w stanie zastosować określone kryteria jakości 

przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich 

ramach jakości dla usług społecznych, opublikowanych przez Komitet Ochrony Socjalnej. 

Określając procedury, które maja być stosowane na potrzeby udzielania zamówień na usługi 

na rzecz osób, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę art. 14 TFUE oraz Protokół 

nr 26. Państwa członkowskie powinny również przy tym realizować cele dotyczące 

upraszczania i zmniejszania obciążenia administracyjnego dla instytucji zamawiających  

i wykonawców. 

Związki zawodowe wielokrotnie zwracały uwagę, że „zaniżanie wynagrodzenia” przez 

wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne odbywa się kosztem warunków 

płacy pracowników np. w usługach ochrony, czy zawieraniem umów powszechnie 

nazywanych „umowami śmieciowymi”. Zdaniem OSKZP należy uniemożliwić stosowanie 

dumpingu płacowego w zamówieniach na „usługi społeczne” i inne szczególne usługi.  

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie 

podkreślono, że:  
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„Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 

związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 

ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem 

kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego” 

Obecna sytuacja, w której zamówienia publiczne są udzielane podmiotom omijającym nakaz 

z art. 22 § 11 Kodeksu pracy jest działaniem naruszającym zasady uczciwej konkurencji. 

Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich 

pracowników. Stąd wnosimy o uwzględnienie powyższej propozycji.  

 

Propozycja 42 – uwaga szczegółowa 

OSKZP w art. 1 pkt 125 Projektu proponuje w art. 144 ust. 1 pkt 2 uzgodnić z art. 72 ust. 1 

lit. b dyrektywy 2014/24/UE i ust. 1a nowelizacji, stanowiących iż ograniczenie do 50% ma 

zastosowanie do wartości każdej ze zmian. 

 

Propozycja 43 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 125 Projektu proponujemy dokonać zmiany w art. 144 ust. 1 pkt 4 

ustawy PZP poprzez zastąpienie zwrotu „kryteria kwalifikacji” zwrotem „warunki udziału w 

postępowaniu”, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w ustawie 

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu ujednolicenie terminologii. Można by zostawić art. 144 ust. 1 

pkt 4 ustawy PZP w brzmieniu zaproponowanym przez ustawodawcę, ale wówczas w całej 

ustawie PZP należałoby zwrot „warunki udziału w postępowaniu” zastąpić zwrotem „kryteria 

kwalifikacji”. OSKZP ze względu na zachowanie spójności z treścią Jednolitego dokumentu 

rekomenduje to drugie rozwiązanie. 

Ponadto w art. 144 ust. 1d ustawy PZP odniesiono się do pojęcia „wartość referencyjna”. 

Budzi wątpliwość, czy art. 72 dyrektywy 2014/24/UE odwołujący się do wartości pierwotnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zezwala na jej waloryzację do celów ustalenia 

maksymalnych wartości zmian umowy. 

 

Propozycja 44 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 1 pkt 126 Projektu proponuje, aby w nowym art. 145a pkt 2 ustawy PZP 

doprecyzowano, o których obligatoryjnych przesłankach wykluczenia stanowi art. 145a pkt 2 

ustawy PZP. Obligatoryjne przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, nie 
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pokrywają się z przesłankami wykluczenia przywoływanych przez art. 57 dyrektywy 

2014/24/UE.  

Uzasadnienie 

Propozycja OSKZP ma na celu uzgodnienie propozycji zawartych w Projekcie z dyrektywami 

unijnymi.  

 

Propozycja 45 – zmiana merytoryczna i legislacyjna 

OSKZP w art. 7 ust. 2 i 3 Projektu nowelizacji rekomenduje możliwość stosowania do 

„umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy”  przepisów znowelizowanego art. 

144 ust. 1 pkt 2, 3 , 6 ustawy PZP oraz ewentualnie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.  

Uzasadnienie 

OSKZP zwraca uwagę, iż do tych umów nie będzie możliwe zastosowanie dotychczasowych 

art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP ze względu na uchylenie pierwszego i istotną zmianę 

drugiego. Proponowana zmiana umożliwiłaby zastąpienie tych przepisów i była bardzo 

pomocna w przypadku konieczności udzielenia tych zamówień poprzez zmianę umowy. 

Propozycja OSKZP ma na celu uzgodnienie propozycji zawartych w Projekcie z dyrektywami 

unijnymi.  

 

Propozycja 46 – uwaga szczegółowa. 

OSKZP odnośnie art. 8 Projektu nowelizacji zwraca uwagę, że przywołane w nim 

rozporządzenie wykonawcze, po pierwsze odwołuje się do uchylonych przepisów art. 22 

ust.1, art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 26 ust. 1 i 2 PZP, i co istotne nie obejmuje pełnego wykazu 

przestępstw, o których stanowi art. 57 ust.1 dyrektywy 2014/24/UE. Ich weryfikacja jest dla 

postępowań powyżej progu dyrektyw obligatoryjna na podstawie art. 59 ust. 4 drugi akapit tej 

dyrektywy. Tym samym zamawiający będą zobligowani każdorazowo modyfikować opis i 

zakres niektórych z dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nie może, tym samym, być 

stosowane wprost, a tylko odpowiednio. 

 

Propozycja 47 – uwaga szczegółowa. 

OSKZP odnośnie art. 13 Projektu nowelizacji zwraca uwagę, że odesłania zawarte w tym 

przepisie odsyłają do uchylanych przepisów np. art. 26 ustawy PZP. Ponadto w art. 13 

Projektu nowelizacji, nie jest jasne czy wymienione wcześniej przepisy nie wchodzą w życie 

w całości czy tylko w zakresie profilu nabywcy, a w pozostałym zakresie wchodzą. 
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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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