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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 

e-maill: biuro@oskzp.pl 

Warszawa, 11 lipca 2016 r. 

 

PANI 

MAŁGORZATA STRĘCIWILK 

Prezes  

Urzędu Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

 

 

Dotyczy: pisma Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2016 r. (znak: 

UZP/DP/WL/020/82/16/AW) w sprawie wniosku o zgłaszanie ewentualnych 

uwag do czterech projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju do ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

ze zmianami) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (przed publikacją 

w Dz. U.). 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu 

się upublicznionymi w Biuletynie Informacji Publicznej czterema projektami rozporządzeń to 

jest: 

1) Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót 

budowlanych, 

2) Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,  
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3) Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w 

jakich dokumenty te mogą być składane,  

4) Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

- przekazało je wszystkim swoim członkom w celu zebrania opinii praktyków, którzy w 

codziennej pracy udzielają zamówień publicznych w oparciu o dotychczasowe przepisy i 

którzy będą je stosować.  

Mając na względzie dobro systemu zamówień publicznych Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub 

„OSKZP”, przedkłada uwagi i propozycje do w/w Projektów wskazując, iż niektóre 

proponowane zmiany wymagają doprecyzowania lub modyfikacji, które ułatwią stosowanie 

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

takie doprecyzowanie proponowanych regulacji, aby były wewnętrznie spójne, były zgodne z 

unormowaniami UE w tym przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca 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, uchylająca 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 do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu 

robót budowlanych 

Uwaga 1. 

W załączniku do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w pozycji obejmującej 

klasę 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna w kolumnie 5 – Komentarz 

(str. 4 Projektu rozporządzenia i załącznika) w tiret 3 należy nadać następujące brzmienie: 

- mostów, w tym podwyższonych autostrad, wiaduktów, tuneli, przejść podziemnych 

i kolei podziemnej,” 

Uzasadnienie. 

 W Załączniku II Wykaz rodzajów działalności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 lit. 

A ) do dyrektywy 2014/24/UE wersji polskojęzycznej tego załącznika do dyrektywy, opis 

robót (kolumna - Komentarz) obejmuje „przejścia podziemne”, których w Projekcie 

rozporządzenia nie ma. Skoro ustawodawca europejski rozróżnia roboty dotyczące „tuneli” od 

robót dotyczących „przejść podziemnych”, wskazane byłoby ujęcie tego w projekcie 

rozporządzenia. W załączniku I do dyrektywy 2004/18WE rzeczywiście w odniesieniu do 

klasy robót 45.21- Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna z komentarzu tej 

pozycji znajdował się na końcu opis „(…), tuneli i kolei podziemnej”, ale skoro to uległo 

zmianie to być może należałoby dostosować treść załącznika do rozporządzenia stosownie do 

aktualnej wersji językowej dyrektywy 2014/24/UE. Jest to o tyle zasadne, że w pozycji 

obejmującej Klasę 45.22 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych, załącznik do 

rozporządzenia zachowuje w opisie (kolumna – Komentarz) podział na „izolację 
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wodoszczelną dachu” i „izolację wodoszczelną”, mimo że W załączniku II do dyrektywy 

2014/24/UE to rozróżnienie nie zostało utrzymane (przynajmniej tak wynika z treści wersji 

polskojęzycznej w/w dyrektywy).  

Uwaga 2. 

W załączniku do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w pozycji obejmującej 

klasę 45.43 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian w kolumnie 5 – Komentarz (str. 9 

Projektu rozporządzenia i załącznika) należy prace związane z wyklejaniem „tapet” 

wyodrębnić do osobnego tiret. 

Uzasadnienie. 

 Uwaga redakcyjna. 

 

2. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej,  

Nie wnosimy uwag do Projektu w/w rozporządzenia. 

 

3. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane  

 

Uwaga ogólna. 

Na wstępie wskazujemy, iż przedstawiony Projekt rozporządzenia ws. dokumentów 

stanowiący implementację przepisów dotyczących braku podstaw wykluczenia oraz tzw. 

środków dowodowych potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych we 

właściwych załącznikach do dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE nie ma dostosowanej siatki 

pojęciowej do tych załączników. W zakresie podstaw do wykluczenia inną siatkę pojęciową 

określił już przyjęty przez ustawodawcę projekt Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw i na tym etapie nie ma 

możliwości jej zmienić. Czego skutkiem będą próby działań instruktarzowych wskazujących, 

które przepisy ustawy odpowiadają przepisom unijnym. Natomiast w zakresie kryteriów 

kwalifikacji i kryteriów selekcji jeszcze taka możliwość istnieje. 

W ocenie OSKZP nazwy i zakres środków dowodowych potwierdzających spełnianie 

kryteriów kwalifikacji i kryteriów selekcji powinny być zgodne z treścią właściwych 

załączników do dyrektyw, istotność których została  wzmocniona aktem prawa UE, 

stosowanym w sposób bezpośredni tj. treścią  Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej: „Rozporządzeniem Komisji”.  W 

dotychczasowym stanie prawnym na poziomie unijnym zarówno w samych dyrektywach, jak 

i rozporządzeniach wykonawczych do nich nie były określone środki dowodowe na  

potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji i kryteriów selekcji. Tym samym 

dotychczasowe polskie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (..) nie naruszały przepisów unijnych. W obecnym stanie 

prawnym już tak nie jest. Zasada pierwszeństwa unijnego porządku prawnego nad prawem 
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krajowym oznacza, że norma prawa unijnego w zakresie swojego działania wywiera 

pierwszeństwo w przypadku kolizji z normą prawa krajowego bez względu na hierarchię 

krajowego aktu prawnego oraz z chwilą jego wejścia w życie. Zasada ta automatycznie nie 

anuluje aktu prawa krajowego, a jedynie wyklucza jego stosowanie. Akt prawa wewnętrznego 

nadal funkcjonuje w wewnętrznym porządku krajowym lecz jako sprzeczny z aktem prawa 

unijnego nie jest stosowany.  

Konsekwencją prymatu prawa Unii nie jest nieważność sprzecznego z nim prawa 

krajowego, lecz obowiązek niestosowania normy krajowej. Wskazujemy także, iż przepis art. 

288 zd. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jasno wskazuje, iż rozporządzenie 

musi być bezpośrednio stosowane. Zgodnie natomiast z wieloma wyjaśnieniami Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozporządzenie wywołuje skutek bezpośredni z racji 

swojej szczególnej natury i miejsca w systemie źródeł prawa unii. Dostosowanie się do 

powyższego wymogu zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia UE pozwoli na uniknięcie 

kolizji z unijną normą prawną oraz ograniczy ilość problemów interpretacyjnych w zakresie 

dostosowywania nazw i zakresu polskich środków dowodowych z tymi, które zostały 

wskazane w rozporządzeniu.  

W szczególności wskazujemy na różnice pomiędzy niektórymi nazwami i zakresami środków 

dowodowych w obu aktach prawnych dla wybranych środków dowodowych najczęściej 

stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego . 

 

Uwaga 1. 

W § 2 ust. 2 pkt 2 Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 

form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanego dalej „projektem rozporządzenia 

ws dokumentów” wnioskujemy o nadanie w/w pkt następującego brzmienia: 

„1)  sprawozdania finansowego albo części ze sprawozdania finansowego przypadku 

gdy publikacja całości sprawozdania jest wymagana przepisami prawa kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o 

badanym sprawozdaniu albo części sprawozdania, a w przypadku wykonawców nie 

zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż 

ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres;”  

Uzasadnienie. 

Nie tylko obroty czy aktywa i zobowiązania mogą być oceniane w ramach badania 

sytuacji ekonomicznej oraz finansowej. Ponadto przykładowy charakter tych elementów 

sytuacji ekonomicznej wynika z art. 22c ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp czy prawa UE.  

 

Uwaga 2. 

W § 2 ust. 2 pkt 4 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę 

treści w/w pkt i nadanie mu następującego brzmienia: 

„4) dowodu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu ryzyka 

zawodowego w szczególności jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;” 
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Uzasadnienie. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz dyrektywy UE umożliwiają żądanie od 

wykonawców „dowodu posiadania odpowiedniego ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego”. Z tego względu należy dostosować polskie regulacje do regulacji unijnych w 

tym zakresie poprzez umożliwienie żądania posiadania „ubezpieczenia” z tytułu ryzyk 

zawodowych.  

 

Uwaga 3. 

W § 2 ust. 4 pkt 1 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę 

treści w/w pkt i nadanie mu następującego brzmienia: 

„1)  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, kwot, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;” 

Uzasadnienie. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - o którym mowa w art. 10a ust. 1 i art. 25a ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 ze zmianami) po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (nie opublikowanej na 

dzień przedkładania niniejszych uwag) - obowiązujący w Polsce na mocy Rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej „rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji 2016/7”, który wykonawcy będą przedkładali zamawiającemu, w 

swej treści posługuje się słowem „kwota” na oznaczenie wysokości kontraktu na roboty 

budowlane. Dla ułatwienia stosowania przepisów ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych 

do Pzp należy ujednolicić terminologię stosowaną w aktach prawnych dotyczących zamówień 

publicznych w Polsce. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w Załączniku XII do Dyrektywy 

2014/24/UE ustawodawca nie wymienia wprost informacji dotyczących „kwot” 

wynagrodzenia za roboty budowlane, jako informacji, której zamawiający mogą żądać od 

wykonawców. Podobnie brak w nim wskazania „podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane”. 

 

Uwaga 4. 

W § 2 ust. 4 pkt 2 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę 

treści w/w pkt i nadanie mu następującego brzmienia: 

„2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich kwot, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
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wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;” 

Uzasadnienie. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, który wykonawcy będą przedkładali 

zamawiającemu, w swej treści posługuje się słowem „kwota” na oznaczenie wysokości 

kontraktu na dostawy lub usługi. Dla ułatwienia stosowania przepisów ustawy Pzp i 

rozporządzeń wykonawczych do Pzp należy ujednolicić terminologię stosowaną w aktach 

prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce.  

 

Uwaga 5. 

W § 2 ust. 4 pkt 8 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę 

treści w/w pkt i nadanie mu następującego brzmienia: 

„8) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy;” 

Uzasadnienie. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w części IV dział „C” w ust. 6, który 

wykonawcy będą przedkładali zamawiającemu, w swej treści nie odnosi się do okresu 

ostatnich 3 lat podobnie jak i treść Załącznika XII do Dyrektywy 2014/24/UE. Ponadto 

redakcje § 2 ust. 4 pkt 8 Projektu rozporządzenia ws dokumentów sugeruje, że chodzi w tym 

przepisie o wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe uzyskane w okresie ostatnich 3 lat, a 

nie o osoby z kadry kierowniczej którymi dysponował wykonawca w okresie ostatnich 3 lat.  

Proponujemy odzwierciedlić regulacje unijne w § 2 ust. 4 pkt 8 Projektu rozporządzenia ws 

dokumentów. 

 

Uwaga 6. 

W § 2 ust. 4 pkt 9 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wskazano, że 

zamawiający może żądać:   

„9) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami.” 

Zwracamy uwagę, że w Załączniku Nr XII do Dyrektywy 2014/24/UE wymieniono 

dokumenty dotyczące: 

„(iii) wskazanie zaangażowanych pracowników technicznych lub służb technicznych, 

niezależnie od tego, czy są one częścią przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień na roboty budowlane - 

tych, którymi ten wykonawca będzie dysponował na potrzeby wykonania robót budowlanych; 

f) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe usługodawcy bądź wykonawcy lub personelu 

zarządzającego przedsiębiorstwem, o ile nie podlegają one ocenie w ramach kryterium 

udzielenia zamówienia;” 

Projekt rozporządzenia używa innej siatki pojęciowej i nie jest jasne czy osoby wskazane w 

wykazie, którymi wykonawca dysponuje poprzez umowy cywilno-prawne, winny być 
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traktowane jako osoby niebędące częścią przedsiębiorstwa danego wykonawcy i dla nich 

konieczne jest składanie oświadczenia w formie JEDZ, czy należy je kwalifikować jako 

osoby potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe usługodawcy. 

 

Uwaga 7. 

W § 2 ust. 5 pkt 1 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę 

treści w/w pkt i nadanie mu następującego brzmienia: 

„2) o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, w okresie 

dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.” 

Uzasadnienie. 

Propozycja usunięcia z § 2 ust. 5 pkt 2 zwrotu „a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych” wynika stąd, że wszystkie dostawy lub usługi wykonywane, 

w tym te które są wykonywane od okresu dłuższego niż 3 lata mieszczą się w okresie czasu 

określonym w § 2 ust. 4 pkt 2 Projektu rozporządzenia ws dokumentów. Pozostawienie 

postanowień Projektu w niezmienionej wersji może nadać przepisom § 2 ust. 4 pkt 2 Projektu 

rozporządzenia ws dokumentów zupełnie inne znaczenie.  

   

Uwaga 8. 

W § 2 ust. 6 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę treści 

w/w ustępu i nadanie mu następującego brzmienia: 

„6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie.” 

Uzasadnienie. 

Propozycja drobnej zmiany w treści § 2 ust. 6 Projektu rozporządzenia ws dokumentów ma 

charakter doprecyzowujący. 

  

Uwaga 9. 

W § 2 ust. 7 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wnioskujemy o zmianę treści 

w/w ustępu i nadanie mu następującego brzmienia: 

„7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w tym w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, 

o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których 

zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 4 rozporządzenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych 

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, spełniania przez wykonawcę kryteriów selekcji oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez 

podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w tym w 

jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.” 
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Uzasadnienie. 

Brak jest uzasadnienia dla sytuacji w której zamawiający mógł odstąpić od żądania 

dokumentów, stanowiących dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania 

przez wykonawcę kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia tylko do tych 

zamówień, których wartość przekracza próg europejski.  

Ponadto zwracamy uwagę, że w § 5 ust. 1 pkt 5- 8 Projektu rozporządzenia ws dokumentów - 

jako środki dowodowe wskazano oświadczenia wykonawcy. Będąc konsekwentnym 

należałoby również przy tych oświadczeniach wskazać uprawnienie zamawiającego do 

odstąpieniu od żądania tych dokumentów od wykonawcy w przypadku oświadczeń, o których 

mowa w pkt 7 i 8 bo mogą być objęte oświadczeniem własnym, o którym mowa w art. 25 a 

ust.1 ustawy Pzp. Natomiast ze względu na fakt, że oświadczenia wymienione w § 5 ust. 1 pkt 

5 i 6 dotyczą zakresu oświadczeń dotyczących obligatoryjnych podstaw wykluczenia i zawsze 

będą składane w oświadczeniu własnym, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, należy 

rozważyć, czy te oświadczenia w ogóle powinny być w w/w rozporządzeniu wymienione. 

 

Uwaga 10. 

W § 5 ust. 2 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wskazano, że w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, co wynika z treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. W związku z tym, że 

wskazane wyżej oświadczenie jest składane z mocy art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, OSKZP 

wnioskuje o rozważenie ewentualnego usunięcia tego unormowania z Projektu 

rozporządzenia ws dokumentów (skreślenie § 5 ust. 2), bądź dodanie w § 1 ust. 2  

w następującej treści: 

„2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

spełnienia kryteriów selekcji, braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, wykonawca składa, stosownie do treści art. 25a ust. 1 lub 2 ustawy, 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Uzasadnienie. 

Skoro w § 5 ust. 2 Projektu rozporządzenia ws dokumentów wymieniono dokument składany 

przez wykonawców z mocy art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, to należy także w § 1 dodać nowy ust. 

2, z którego będzie wynikało, że wykonawca działając na mocy art. 25a ust. 1,2,3,5 i 6 składa  

„oświadczenie własne” potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

spełnienie kryteriów selekcji, braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

Prosimy o przeanalizowanie, jakie oświadczenia i dokumenty są w tym akcie 

wyspecyfikowane, czy wszystkie oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których stanowi § 1 Projekt rozporządzenia ws 

dokumentów. Jeżeli wszystkie, w takim przypadku brak w nim wskazania oświadczeń 

składanych na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp. Natomiast, gdyby intencją ustawodawcy 
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było określenie w Projekcie rozporządzenia ws dokumentów tylko środków dowodowych na 

potwierdzenie informacji, których oświadczenie z art. 25 a ust. 1 dotyczy część oświadczeń 

nie powinna być w nim wymieniona. Dotyczy to innych oświadczeń lub dokumentów niż te, 

które są składane na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie 

oceniona najwyżej (art. 26 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych).  

 

Uwaga 11. 

W § 9 ust. 1 po pkt 4 Projektu rozporządzenia ws dokumentów proponujemy dodać 

pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5) zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega wykonawca.”  

Uzasadnienie 

§ 9 ust. 1 Projektu rozporządzenia ws dokumentów odnosi się do dokumentu 

składanego w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi 

zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów. Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających w/w okoliczności, 

co wynika m.in. z art. 22 a ust. 2 ustawy Pzp.  Porównanie treści ustawy Pzp i treści Projektu 

rozporządzenia ws dokumentów nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie czy zobowiązanie jest składane wraz z ofertą czy dopiero na wezwanie 

zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (art. 26 ust. 1 

ustawy Pzp. Propozycja OSKZP przesądza, że dokument ten może być żądany dopiero od 

wykonawcy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.   

 

Uwaga 12. 

W § 10 Projektu rozporządzenia ws dokumentów uregulowane zostały kwestie 

związane z samodzielnym pobieraniem przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów z 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W związku z tym, że ten tryb uzyskiwania 

oświadczeń lub dokumentów może nie być skuteczny proponujemy dodanie w § 10 ust. 4 

następującej treści: 

„4. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego lub jakiekolwiek inne 

zdarzenie niezależne od zamawiającego, uniemożliwi zamawiającemu pobranie 

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty, do których zamawiający 

nie uzyskał dostępu, w formie o której mowa w § 14.”  

Uzasadnienie 

W § 10 Projektu rozporządzenia ws dokumentów uregulowano kwestie dotyczące 

samodzielnego pozyskiwania przez zamawiających oświadczeń i dokumentów z 

ogólnodostępnych baz danych. W związku z tym, że dostęp do baz danych może być z 

różnych względów utrudnionych, należy nałożyć na wykonawcę obowiązek udostępnienia 

zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, tak aby mógł ocenić odpowiednio spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnienie kryteriów selekcji lub brak podstaw 

wykluczenia, stosownie do tego jakie dane zawiera dana baza danych.  
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4. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

Uwagi do Załącznika nr 1 do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju – ogłoszenie o 

zamówieniu 

 

Uwaga 1. 

W Sekcji I – Zamawiający w ust. I.1) Nazwa i adres, należy dopisać „zamawiającego 

prowadzącego postępowanie” 

Uzasadnienie. 

 W przypadku postępowania prowadzonego na rzecz większej liczby zamawiających 

nie jasne będzie dane, którego zamawiającego należy podać w tym miejscu.  

 

Uwaga 2. 

W Sekcji I – Zamawiający w ust. I.4) Komunikacja, należy do każdego wiersza 

(pozycji) dopisać „(jeżeli dotyczy)” 

Uzasadnienie. 

 W przypadku każdej z pozycji, jej zaznaczenie jest zależne od indywidualnej sytuacji 

każdego z zamawiających lub każdego z postępowań.  

 

Uwaga 3. 

W Sekcji II – Przedmiot zamówienia w ust. II.1.6) Szacunkowa całkowita wartość 

zamówienia użyto zwrotu nie występującego w tekście ustawy Pzp. W treści ustawy Pzp 

występuje pojęcie  „całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy” (art. 32 ust. 1 

ustawy Pzp). Prosimy o rozważenie możliwości ujednolicenia tych zwrotów. Jednocześnie 

wnosimy o dopisanie w tym miejscu zwrotu, „jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia” .  

Uzasadnienie. 

 W niektórych przypadkach podanie informacji o „wartości zamówienia” może narazić 

zamawiającego na wzrost wydatków, szczególnie tam gdzie konkurencja na rynku jest 

niewielka. Dlatego niekiedy nie jest zasadne udostępnianie tej informacji. Wskazana wyżej 

uwaga odpis się do pkt 3 w Załączniku I – Informacje dotyczące ofert częściowych, gdzie 

również należy dodać zwrot „jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia” 

 

Uwaga 4. 

W Sekcji III – informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym w ust. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa prosimy o rozważenie 

dodania rubryki Informacje dodatkowe, która występuje w innych pozycjach wzoru 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Uzasadnienie. 

 W niektórych przypadkach określenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej może być nie wystarczające dla poprawnego zaprezentowania oczekiwań 

zamawiającego. Dodanie tej rubryki znacząco ułatwi poprawne określenie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
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Uwaga 5. 

W Sekcji III – informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym w ust. III.3) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

kryteria selekcji wydaje się, że powinna znaleźć się informacja w zakresie oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie. 

 Choć propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju ws wzorów 

ogłoszeń jest w ocenie OSKZP racjonalna, to jednak mamy wątpliwość, czy zamawiający 

może żądań oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

bez wstępnego oświadczenia od razu wraz z ofertą, jak by to sugerowała treść wzoru 

ogłoszenia o zamówieniu.   

 

Uwaga 6. 

W Sekcji IV – Procedura po ust. IV.5) należy dodać ust. IV.6) Unieważnienie 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1d Prawa zamówień publicznych z rubryką 

umożliwiającą poinformowanie wykonawców, że zamawiający zamierza skorzystać z 

uprawnienia o którym mowa w art. 93 ust.1d ustawy Pzp.   

Uzasadnienie. 

 Dodanie w/w ustępu umożliwi transparentne i przejrzyste prowadzenie postępowania 

przez zamawiającego.  

 

Ze względu na krótki okres czasu jaki miało OSKZP na ocenę przedłożonych przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych propozycji, nie możemy odnieść się szczegółowo do 

pozostałych wzorów ogłoszeń.   

 

Deklarujemy wszelkie możliwe dalsze wsparcie w pracach nad projektami zmian 

rozporządzeń do ustawy - Prawo 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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