
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Druk nr 174 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniach w dniu 9 czerwca 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 8 czerwca 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-6, 8, 9, 11-20, 22, 24-28,  

30-58, 61, 62, 64-67, 69, 71-81, 83-89, 91-93, 95, 97-119, 121-134 oraz 136. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wycofała swoje wnioski (pkt 60, 82, 90 oraz 96 

zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

   (-) Andrzej Stanisławek 

 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 4: 

a) w lit. a przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– w pkt 3 w lit. d skreśla się średnik i dodaje się część 

wspólną w brzmieniu: 

„– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach 

rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie 

ponosi strat wynikających z prowadzenia 

działalności;”,”, 

b) skreśla się lit. b; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret pierwszym skreśla się podwójne tiret 

drugie; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 1 w pkt 5 w lit. c w tiret czwartym, w lit. ja skreśla się wyraz 

„zarząd”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 1 w pkt 5 w lit. g, w pkt 6 wyrazy „decyzji administracyjnej” 

zastępuje się wyrazami „innego aktu normatywnego, który podlega 

publikacji”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

5)  w art. 1 w pkt 5 w lit. j, w pkt 12a w lit. b wyraz „określonymi” 

zastępuje się wyrazem „określonych”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

6)  w art. 1 w pkt 8, w art. 4d w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „, muzealiów lub 

materiałów archiwalnych” zastępuje się wyrazami „lub muzealiów, 

a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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materiałów archiwalnych”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 120 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 8, w art. 4d w ust. 1 skreśla się pkt 6; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 122 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 8, w art. 4d w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) udzielanych przez zarządzającego specjalną strefą 

ekonomiczną, o którym mowa w ustawie z dnia 20 

października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 282), będącego podmiotem, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 1 w pkt 10, w art. 5d w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „jeżeli 

wartość zamówienia” dodaje się wyrazy „, do którego zastosowanie ma 

ustawa, jest równa lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 1 w pkt 10, w art. 5d w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „jeżeli 

wartość zamówienia” dodaje się wyrazy „, do którego zastosowanie ma 

ustawa,”; 

 

Poprawka 

KGNI 
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11)  w art. 1 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający 

może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w szczególności prowadzić dialog, dodatkowo również w jednym 

z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym 

lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 1: 

a) dodaje się pkt 13b w brzmieniu: 

„13b) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Wyznaczając terminy składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający 

uwzględnia złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas 

potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem określonych 

w ustawie minimalnych terminów składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. 

2. W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po 

odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców 

z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że 

terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania 

ofert określonych w ustawie.”;”, 

b) skreśla się pkt 89; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 1 w pkt 15, w art. 10a w ust. 1 wyraz „oświadczeń” zastępuje się 

wyrazami „oraz oświadczeń”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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14)  w art. 1: 

a) w pkt 15, w art. 10a w ust. 1 po wyrazach „europejskiego dokumentu 

zamówienia” dodaje się wyrazy „sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 

2014/25/UE”, 

b) w pkt 37, w art. 25a w ust. 2 skreśla się wyrazy „sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 1 w pkt 15, w art. 10a w ust. 5 skreśla się wyrazy „o którym 

mowa w art. 25a ust. 2,” oraz wyraz „podpisane” zastępuje się 

wyrazami „i podpisuje”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 1 w pkt 15: 

a) w art. 10c w ust. 2 skreśla się wyrazy „tej części”, 

b) w art. 10d w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz „części”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 1 w pkt 15, w art. 10d w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zapewnia, że wykonawcy nieposiadający dostępu do 

narzędzi, urządzeń lub formatów plików, lub możliwości 

jego uzyskania, będą mogli – w terminie umożliwiającym 

przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia – 

zastosować tymczasowe narzędzia bezpłatnie udostępnione 

w sieci, o ile brak dostępu nie wynika z przyczyn 

dotyczących wykonawcy, lub”; 

 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 



– 5 – 

18)  w art. 1 w pkt 17: 

a) skreśla się wyrazy „w art. 15a ust. 4 i 5,”, 

b) po wyrazach „w art. 175 w ust. 5” dodaje się wyrazy „,w art. 176 

w ust. 1”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

19)  w art. 1 w pkt 24 w lit. b, w ust. 4 w pkt 3 wyraz „przeprowadzania” 

zastępuje się wyrazem „przeprowadzanie”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawek nr 21 i 23. 

 

20)  w art. 1: 

a) w pkt 31, w art. 22a: 

– w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy „lub obiektywnych 

i niedyskryminacyjnych kryteriów, zwanych dalej „kryteriami 

selekcji””, 

– w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„, kryteriów selekcji”, 

b) w pkt 33 w lit. a w tiret drugim, w pkt 16 wyrazy „kryteria selekcji” 

zastępuje się wyrazami „obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 

zwane dalej „kryteriami selekcji””; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

21)  w art. 1 w pkt 31, w art. 22a w ust. 3 wyrazy „obiektywnych 

i niedyskryminacyjnych kryteriów, zwanych dalej „kryteriami 

selekcji”„ zastępuje się wyrazami „kryteriów selekcji”; 

Poprawka 

KGNI 

22)  w art. 1 w pkt 31, w art. 22a w ust. 3 wyrazy „pkt 13–23” zastępuje się 

wyrazami „pkt 13–22”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 1 w pkt 31, w art. 22a w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „o których mowa Poprawka 

KGNI 
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w ust. 1” zastępuje się wyrazami „potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji”; 

24)  w art. 1 w pkt 31, w art. 22c: 

a) w ust. 1 w pkt 1 użyty dwukrotnie oraz w ust. 2 i 4 wyraz 

„przychód” zastępuje się wyrazem „obrót”, 

b) w ust. 5 użyty dwukrotnie wyraz „przychodu” zastępuje się wyrazem 

„obrotu”. 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

25)  w art. 1 w pkt 31, w art. 22c w ust. 5 skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w ust. 2,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 1 w pkt 37, w art. 25a w ust. 6 użyte dwukrotnie wyrazy „, brak 

podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji” zastępuje się wyrazami „lub 

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

27)  w art. 1 w pkt 38 w lit. f, w ust. 3 wyraz „, poprawienia” zastępuje się 

wyrazami „lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień” oraz po 

użytym po raz drugi wyrazie „złożenia” dodaje się wyrazy 

„, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 1 w pkt 38: 

a) w lit. f, w ust. 3, 

b) w lit. g, w ust. 3a 

– wyraz „byłoby” zastępuje się wyrazem „jest”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

29)  w art. 1 w pkt 40 w lit. b, w ust. 3a skreśla się wyrazy „wskazane przez 

zamawiającego”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

30)  w art. 1 w pkt 41 w lit. e, w ust. 8 w pkt 2 w lit. e po wyrazie 

„oznakowania” dodaje się wyraz „produktu”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 31 wyklucza głosowanie poprawki nr 94. 

 

31)  w art. 1: 

a) w pkt 46 w lit. a, w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 4”, 

b) w pkt 49 w lit. b: 

– skreśla się tiret pierwsze, 

– w tiret drugim w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „4 i 5” 

zastępuje się wyrazami „3–5” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) informację o przewidywanych zamówieniach, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień;”, 

c) w pkt 57 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień.”;”, 

d) pkt 61 otrzymuje brzmienie: 

„61) w art. 45 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 

określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;”, 

e) w pkt 63 w lit. a: 

– tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

 „– pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) informację o przewidywanych zamówieniach, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 

ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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udzielenie takich zamówień;”,”, 

– dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„– dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone 

dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów.”, 

f) pkt 130 otrzymuje brzmienie: 

„130) w art. 133: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów 

art. 67 ust. 1b i art. 100 ust. 2.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz 

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli 

osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.”;”, 

g) w pkt 131 w lit. g: 

– w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „oraz pkt 8 i 9” zastępuje się 

wyrazami „oraz pkt 7–9”, 

– w tiret drugim w poleceniu nowelizacyjnym  wyrazy „i 4 

otrzymują” zastępuje się wyrazem „otrzymuje” oraz skreśla się 

pkt 4, 

– dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– uchyla się pkt 4;”; 

32)  w art. 1 w pkt 49 w lit. b w tiret piątym, w pkt 15 wyrazy „będą mogły 

mieć” zastępuje się wyrazami „będą miały”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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33)  w art. 1: 

a) w pkt 51, w art. 36aa w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w art. 134e ust. 1”, 

b) w pkt 54 w lit. c, w ust. 7 wyrazy „, o którym mowa w art. 134e 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców”, 

c) w pkt 66 w lit. d, w ust. 5 w pkt 4 skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w art. 134e ust. 1,”, 

d) w pkt 75 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w art. 134e ust. 1”, 

e) w pkt 78 w lit. b, w pkt 6 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 

134e ust. 1”, 

f) w pkt 79 w lit. b, w ust. 3a w pkt 5 skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w art. 134e ust. 1”, 

g) w pkt 95 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, o którym mowa 

w art. 134e ust. 1”, 

h) w pkt 113, w art. 104e w ust. 6 skreśla się wyrazy „, o którym mowa 

w art. 134e ust. 1”, 

i) w pkt 131 w lit. e, w ust. 3d skreśla się wyrazy „, o którym mowa 

w art. 134e ust. 1,”, 

j) w pkt 140, w art. 138j w pkt 2 skreśla się wyrazy „, o którym mowa 

w art. 134e ust. 1”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

34)  w art. 1 w pkt 52 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „ich przedstawicieli 

prawnych” zastępuje się wyrazami „osób do kontaktu z nimi”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

35)  w art. 1 w pkt 52 w lit. c, w ust. 2 wyraz „kwalifikacji” zastępuje się 

wyrazem „selekcji” oraz wyrazy „zamawiający powoływał” zastępuje 

się wyrazami „wykonawca powoływał”; 

 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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36)  w art. 1 w pkt 54 w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo 

partnerstwa innowacyjnego, w celu ustalenia przez 

wykonawców  charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia 

decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, udostępnia na stronie internetowej 

informacje i wymagania dotyczące prowadzonego 

postępowania, w tym informacje w zakresie określenia 

przedmiotu zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy 

charakterystyczne dostaw, usług lub robót 

budowlanych  będących przedmiotem zamówienia lub 

informacje w zakresie określenia zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, od dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania 

zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 1 w pkt 54 w lit. c, w ust. 6 po wyrazie „określa” dodaje się 

wyrazy „w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

38)  w art. 1 w pkt 55 w lit. c, w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie 

w brzmieniu: 

„Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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39)  w art. 1: 

a) w pkt 59 w lit. b, w ust. 2a, 

b) w pkt 67, w ust. 5 

– skreśla się wyrazy „art. 10c oraz”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

40)  w art. 1 w pkt 62, w ust. 4a po wyrazach „w art. 26 ust. 3” dodaje się 

wyrazy „i 3a”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

41)  w art. 1 w pkt 62, w ust. 4a użyty po raz drugi wyraz „oświadczeń” 

zastępuje się wyrazami „oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

42)  w art. 1 w pkt 63 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 7 po wyrazie 

„postępowaniu” dodaje się wyrazy „lub kryteriów selekcji, jeżeli są 

ustalone,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

43)  w art. 1 w pkt 66 w lit c, w ust. 4 wyrazy „art. 37 ust. 2 i 5” zastępuje 

się wyrazami „art. 37 ust. 5”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

44)  w art. 1 w pkt 66 w lit. c, w ust. 4 skreśla się zdanie drugie; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 45 i 74 należy głosować łącznie. 

 

45)  w art. 1: 

a) w pkt 69 w lit. a, w pkt 1 wyrazy „pkt 1, 2, 4, 5 lub 7a” zastępuje się 

wyrazami „pkt 1, 2, 4 lub 5”, 

b) skreśla się pkt 90, 

c) w pkt 92 w lit. a w tiret drugim: 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 7a–7e” zastępuje się 

wyrazami „pkt 7a–7d”, 

– skreśla się pkt 7a; 

46)  w art. 1: 

a) w pkt 69 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyrazy „z tego względu, że 

ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, 

b) w pkt 81 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 skreśla się wyrazy „ze 

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

47)  w art. 1 w pkt 70, w art. 55a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu 

przedmiot zamówienia, minimalne wymagania, które muszą 

spełnić wszystkie oferty oraz, czy przewiduje udzielenie 

zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 

negocjacji lub podział negocjacji na etapy. W przypadku gdy 

zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w ogłoszeniu 

określa się liczbę etapów.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

48)  w art. 1 w pkt 72 w lit. b, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do składania ofert wstępnych przepisy art. 60 ust. 2 

stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

49)  w art. 1: 

a) w pkt 72 w lit. b, w ust. 6 wyrazy „stosuje się  przepisy art. 52 

ust. 3–5” zastępuje się wyrazami „przepisy art. 52 ust. 3–5 stosuje 

się odpowiednio”, 

b) w pkt 140, w art. 138k po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz 

„odpowiednio”; 

 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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50)  w art. 1 w pkt 73 w lit. a, w ust. 2b i 2c po wyrazie „ogłoszeniu” dodaje 

się wyrazy „o zamówieniu”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

51)  w art. 1 w pkt 73 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informacje związane z negocjacjami, 

w szczególności o wymaganiach oraz o zmianach 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wprowadzonych po kolejnych etapach negocjacji, a także 

dokumenty i wyjaśnienia związane z negocjacjami są 

przekazywane wykonawcom na równych zasadach.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

52)  w art. 1 w pkt 75 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy 

„, o którym mowa w art. 54,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

53)  w art. 1 w pkt 75 w lit. a, w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „, w ogłoszeniu 

o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców lub w opisie 

przedmiotu zamówienia” zastępuje się wyrazami „lub w ogłoszeniu 

o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

54)  w art. 1: 

a) w pkt 77, w pkt 4 po wyrazie „etapy” dodaje się wyrazy „, jeżeli 

przewiduje taki podział”, 

b) w pkt 85, w art. 73b: 

– w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „skorzystaniu z możliwości podziału” 

zastępuje się wyrazem „podziale” oraz po wyrazie „zamówienia” 

dodaje się wyrazy „, jeżeli przewiduje taki podział”, 

– w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informację o możliwości zakończenia partnerstwa 

innowacyjnego lub zmniejszenia liczby partnerów po 

każdym etapie oraz warunki skorzystania z tych możliwości, 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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jeżeli przewiduje taką możliwość;”, 

c) w pkt 112 w lit. a w tiret trzecim: 

– w pkt 6 po wyrazach „te kategorie” dodaje się wyrazy „, o ile 

dynamiczny system zakupów zostanie podzielony na kategorie”, 

– w pkt 7 przed wyrazem „wymóg” dodaje się wyrazy „czy 

przewiduje się”; 

55)  w art. 1: 

a) w pkt 79 w lit. b, w ust. 3a: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, o którym mowa 

w ust. 3,” zastępuje się wyrazami „do składania ofert”, 

– w pkt 2 wyrazy „, o którym mowa w art. 60a” zastępuje się 

wyrazami „o zamówieniu”, 

b) w pkt 113, w art. 104e w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „, o którym mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „do 

składania ofert”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

56)  w art. 1 w pkt 80 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „oddziale 3” 

zastępuje się wyrazami „oddziale 3a”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

57)  w art. 1 w pkt 81 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, gdy 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej protokół, 

jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie.”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

58)  w art. 1 w pkt 83 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 w części wspólnej 

wyraz „sztucznego” zastępuje się wyrazem „celowego”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 59 i 135 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 60, 62, 63, 

114, 116, 136 i 137. 

 

59)  w art. 1 w pkt 83: 

a) w lit. a tiret szóste otrzymuje brzmienie: 

„– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

12–15 w brzmieniu: 

„12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie 

prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną 

kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej 

nad własnymi jednostkami, polegającą na 

dominującym wpływie na cele strategiczne 

oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest 

również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje 

inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 80% działalności kontrolowanej osoby 

prawnej stanowi wykonywanie zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego 

sprawującego kontrolę lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje 

kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

13) zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 
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będącą zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, który sprawuje nad 

nią kontrolę, lub innej osobie prawnej 

kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, 

pod warunkiem odpowiedniego spełnienia 

przesłanek opisanych w pkt 12; 

14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie 

prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) zamawiający wspólnie z innymi 

zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1–3a, sprawuje nad daną osobą prawną 

kontrolę, która odpowiada kontroli 

sprawowanej przez nich nad własnymi 

jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie 

kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

– w skład organów decyzyjnych 

kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich 

uczestniczących zamawiających, 

– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie 

wywierać dominujący wpływ na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje 

kontrolowanej osoby prawnej, 

– kontrolowana osoba prawna nie działa w 

interesie sprzecznym z interesami 

zamawiających sprawujących nad nią 

kontrolę, 

b) ponad 80% działalności kontrolowanej osoby 

prawnej stanowi wykonywanie zadań 
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powierzonych jej przez zamawiających 

sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne 

osoby prawne kontrolowane przez tych 

zamawiających, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

15) umowa ma być zawarta wyłącznie między co 

najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między 

uczestniczącymi zamawiającymi w celu 

zapewnienia wykonania usług publicznych, 

które są oni obowiązani wykonać, z myślą o 

realizacji ich wspólnych celów, 

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie 

względy związane z interesem publicznym, 

c) mniej niż 20% działalności pochodzi ze 

współpracy wykonywanej na otwartym 

rynku.”,”, 

b) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) dodaje się ust. 7–18 w brzmieniu: 

„7. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, 

uwzględnia się średni przychód osiągnięty za 3 lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia przez odpowiednio 

daną osobę prawną lub danego zamawiającego, któremu 

udzielono zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 

15. 

8. W przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia 

lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub 

zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane 

dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające 
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udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, 

procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, 

pkt 13, pkt 14 lit. b oraz pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą 

danych dotyczących tego krótszego okresu, a w przypadku 

nowotworzonych osób prawnych wiarygodnych prognoz 

zawartych w planie rzeczowo-finansowym na dany rok, 

zatwierdzonym przez odpowiednie organy. 

9. Odpowiednio osoba prawna lub zamawiający, 

któremu udziela się zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12, 

13, 14 lub 15 ma obowiązek spełniać warunki niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim, własnym potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

10. Zamówienie może zostać udzielone na zasadach 

określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15, gdy nie zachwieje 

konkurencji rynkowej w przedmiocie zamówienia na 

obszarze działania zamawiającego. 

11. Przed udzieleniem zamówienia na zasadach 

określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15, zamawiający ma 

obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej 

ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, zawierającego co 

najmniej następujące informacje: 

1) nazwę zamawiającego; 

2) przedmiot zamówienia; 

3) nazwę podmiotu, któremu zamawiający zamierza 

udzielić zamówienia; 

4) warunki finansowe, na jakich zamawiający zamierza 
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udzielić zamówienia, w tym opis mechanizmu 

wynagrodzenia oraz wskaźników służących do 

obliczenia i kontrolowania jego wysokości; 

5) informację o finansowaniu kapitałowym wykonawcy, 

które zostanie wykorzystane do realizacji zamówienia; 

6) sposób realizacji zamówienia; 

7) termin realizacji zamówienia. 

12. Zamawiający udzielający zamówienia na zasadach 

określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15 obowiązany jest do 

zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Przepis 

art. 95 stosuje się odpowiednio. 

13. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, o którym 

mowa w ust. 12, zamieszcza się, co najmniej następujące 

informacje: 

1) nazwę zamawiającego; 

2) przedmiot zamówienia; 

3) nazwę podmiotu na rzecz którego udzielono 

zamówienia; 

4) sposób realizacji zamówienia; 

5) termin realizacji zamówienia; 

6) warunki finansowe, na jakich udzielono zamówienia, w 

tym opis mechanizmu wynagrodzenia oraz wskaźników 

służących do obliczenia, kontrolowania i przeglądu jego 

wysokości; 

7) dane dotyczące obliczania procentu działalności, o 

którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13, 

pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c. 

14. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na 

zasadach określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15, w 

trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek: 

1) osobistego realizowania powierzonych zamówieniem 

zadań; 

2) zatrudnienia osób realizujących zamówienie na 
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podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy. 

15. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na 

zasadach określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15, w 

trakcie realizacji zamówienia nie może uczestniczyć w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych 

poza obszarem właściwym dla kontrolującego go 

zamawiającego lub zamawiających. 

16. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na 

zasadach określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15, ma 

obowiązek zachowania przez cały okres zawartej umowy 

przesłanek, których spełnienie warunkowało możliwość 

skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki. W tym celu 

podmiot, któremu udzielono zamówienia oraz kontrolujący 

go zamawiający przedstawiają po sporządzeniu sprawozdania 

finansowego przez ten podmiot informację dotyczącą 

spełnienia tych warunków oraz publikują ją na swoich 

stronach internetowych w terminie 14 dni od dnia 

sporządzenia 

sprawozdania finansowego. Warunek, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 oraz pkt 14 lit. b wykazuje się na 

podstawie rachunku zysków i strat oraz zapisów na 

wyodrębnionych kontach księgowych kontrolowanej osoby 

prawnej. 

17. Zakazuje się istotnych zmian umowy zawartej na 

zasadach określonych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 lub 15 w 

szczególności zakresu i warunków finansowych, na jakich 

zamawiający udzielił zamówienia, w tym opisu mechanizmu 

wynagrodzenia oraz wskaźników służących do obliczenia, 

kontrolowania i przeglądu jego wysokości. Przepisu art. 144 

ust. 1 nie stosuje się. 



– 21 – 

18. Jeżeli przepisy odrębne przewidują jako wyłączną 

formę udzielenia 

zamówienia przetarg lub inne postępowanie 

konkurencyjne, przepisów ust. 1 pkt 12–15 nie stosuje się.”;”; 

60)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 83 w lit. a w tiret szóstym, w pkt 15 we wprowadzeniu do 

wyliczenia po wyrazie „umowa” dodaje się wyrazy „w sprawie zamówienia 

publicznego”; 

Poprawka 
KGNI 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 61 i 134 należy głosować łącznie. 

 

61)  w art. 1 w pkt 83 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1a–1c” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1a i 1b”, 

b) skreśla się ust. 1c; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 62, 114, 116 i 136 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 63 i 137. 

 

62)  w art. 1 w pkt 83 w lit. d: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „7–10” zastępuje się wyrazami 

„7–13”, 

b) dodaje się ust. 11–13 w brzmieniu: 

„11.  Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 

pkt 12–15, zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, 

na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze 

zawarcia umowy, zawierającą co najmniej:  

1) nazwę i adres zamawiającego;  

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub 

zakresu zamówienia;  

3) szacunkową wartość zamówienia; 

4) nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający 

zamierza udzielić zamówienia;  

5) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki;  

6) planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania 

umowy; 

7) informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub 

opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, 

o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało 

zamieszczone lub opublikowane albo informację, że 

takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane.  

 12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia udzielonego na podstawie ust. 1 pkt 12–15 nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia 

informacji, o której mowa w ust. 11.  

13. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli 

nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej 

informację o: 

1) udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12–15, 

zawierającą co najmniej: 

a) nazwę i adres zamawiającego,  

b) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu 

zamówienia oraz wartości zamówienia, 

c) nazwę i adres wykonawcy, z którym została 

zawarta umowa,  

d) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu 

udzielenia zamówienia, 
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e) termin realizacji zamówienia i czas trwania 

umowy, 

f) informację o terminie i miejscu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 

66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo 

informację, że takie ogłoszenie nie zostało 

opublikowane,  

g) informację o terminie i miejscu zamieszczeniu lub 

opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu 

zamówieniu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2, 

albo 

2) nieudzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12–

15, zawierającą co najmniej: 

a) nazwę i adres zamawiającego, 

b) wskazanie informacji, o której mowa w ust. 11.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 63 i 137 należy głosować łącznie. 

 

63)  w art. 1 w pkt 83 w lit. d w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7–

10” zastępuje się wyrazami „7–11” i dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, zamówienie na usługi użyteczności 

publicznej może zostać udzielone na zasadach określonych 

w ust. 1 pkt 12–15 w sytuacji, gdy w przedmiocie 

zamówienia i na obszarze działania zamawiającego nie ma 

innego wykonawcy niż odpowiednio osoba prawna lub 

zamawiający, o którym mowa w tych przepisach, 

spełniającego samodzielnie warunki niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia określone przez 

zamawiającego.”; 

Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

M. Budner, 

J. Obremskiego, 

W. Bonkowskiego, 

J. Łyczaka 
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64)  w art. 1 w pkt 85, w art. 73a w ust. 3 wyrazy „nowy lub znacznie 

udoskonalony” zastępuje się wyrazami „nowe lub znacznie 

udoskonalone”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

65)  w art. 1 w pkt 91: 

a) w lit. b: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 3” zastępuje się 

wyrazami „ust. 5”, 

– ust. 3 oznacza się jako ust. 5, 

b) skreśla się lit. c; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

66)  w art. 1 w pkt 92 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 4 wyraz „niską” 

zastępuje się wyrazem „niskie”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 67 wyklucza głosowanie poprawki nr 68. 

 

67)  w art. 1 w pkt 92 w lit. a po tiret pierwszym dodaje się tiret w 

brzmieniu: 

„– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;”,”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

68)  w art. 1 w pkt 92 w lit. a po tiret pierwszym dodaje się tiret 

w brzmieniu: 

„– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztów;”,”; 

 

 

 

Poprawka 

KGNI 



– 25 – 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 69 wyklucza głosowanie poprawki nr 70. 

 

69)  w art. 1 w pkt 93 w lit. b, w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek 

od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen 

rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.”; 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

70)  w art. 1 w pkt 93 w lit. b, w ust. 1a w pkt 2: 

a) skreśla się wyraz „przedmiotu,”, 

b) wyraz „ustalonej” zastępuje się wyrazem „zaktualizowanej”; 

Poprawka 

KGNI 

71)  w art. 1 w pkt 94 w lit. b, ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt, 

jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy 

organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku 

ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż 

cena.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

72)  w art. 1 w pkt 94 w lit. b, ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem 

zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które mają być zrealizowane w ramach tego 

zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do 

poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu

 produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet 

jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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73)  w art. 1 w pkt 94 w lit. c, w ust. 3c we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyraz „obejmuje koszty” zastępuje się wyrazami „może obejmować 

w szczególności koszty”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

74)  w art. 1 w pkt 96 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy „na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2–5 i 7a lub ich ceny nie przewyższają kwoty, jaką 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

75)  w art. 1 w pkt 98, w art. 91d w ust. 1 po wyrazie „następny” dodaje się 

wyrazy „po usunięciu awarii”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

76)  w art. 1: 

a) w pkt 99 w lit. a, w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo 

imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 

adres, jeżeli jest adresem miejsca wykonywania 

działalności, wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, adresy, jeżeli są adresami miejsc 

wykonywania działalności, wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,”, 

b) w pkt 117 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu 

zamawiający zawiadamia uczestników konkursu o wynikach 

i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, adres, jeżeli jest adresem 

miejsca wykonywania działalności, autora wybranej pracy 

konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.”; 

 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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77)  w art. 1 w pkt 101 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 3 skreśla się lit. a; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

78)  w art. 1 w pkt 102 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „dnia zakończenia” 

zastępuje się wyrazami „ostatniego dnia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

79)  w art. 1 w pkt 103 w lit. a w tiret czwartym: 

a) w pkt 7 w lit. a wyraz „kryteria” zastępuje się wyrazem „kryteriów”, 

b) w pkt 9 skreśla się wyraz „trybu,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

80)  w art. 1 w pkt 109, w art. 101a w ust. 4 wyrazy „dokonał zmian” 

zastępuje się wyrazami „dokonano zmiany”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

81)  w art. 1 w pkt 109, w art. 101a w ust. 9 w pkt 2 skreśla się wyrazy 

„, którzy są stronami umowy ramowej”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

82)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 109, w art. 101a w ust. 9 w pkt 2 skreśla się wyraz „, oraz” i 

skreśla się pkt 3; 

Poprawka 
KGNI 

83)  w art. 1 w pkt 111 skreśla się lit. a;  Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

84)  w art. 1 w pkt 113, w art. 104e w ust. 5 wyrazy „ustanowieniu 

dynamicznego systemu zakupów” zastępuje się wyrazem 

„zamówieniu”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

85)  w art. 1 w pkt 113, w art. 104g w ust. 1 użyty po raz drugi wyraz 

„oferty” zastępuje się wyrazami „wniosku o dopuszczenie do 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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dynamicznego systemu zakupów”; 

86)  w art. 1 w pkt 117 w lit. b, w ust. 3 wyraz „projektów” zastępuje się 

wyrazami „prac konkursowych”;  

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

87)  w art. 1 w pkt 121: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12 i 13, z wyłączeniem wykonawców skazanych 

za przestępstwo, o którym mowa w art. 181–188 

i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, i pkt 14, gdy osoba o której mowa 

w tym przepisie, została skazana za przestępstwo 

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, z wyjątkiem 

przestępstw, o których mowa w art. art. 181–188 

i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu;”, 

– uchyla się pkt 2 i 3, 

b) w lit. b, ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. W postępowaniach o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zamawiający 

może wykluczyć wykonawcę: 

1) o którym mowa w art. 24: 

a) ust. 1 pkt 13 lit. a, jeżeli został skazany za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 181–188 lub 

art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, 

b) ust. 1 pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tym 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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przepisie, została skazana za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 181–188 lub art. 189a 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) ust. 5; 

2) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania 

dotyczące bezpieczeństwa informacji lub 

bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zamówienia; 

3) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego 

lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurent naruszył zobowiązania dotyczące 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw 

w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zamówienia.”, 

c) w lit. e, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawców, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.”; 

88)  w art. 1 w pkt 122: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 5” dodaje się 

wyrazy „i 6”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w celu potwierdzenia 

zgodności, o której mowa w art. 30b ust. 1, o ile nie zakłóci to 

warunków konkurencji, akceptuje również certyfikaty i 

sprawozdania z badań wydane przez jednostki oceniające 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 



– 30 – 

zgodność, akredytowane w inny sposób, niż określony w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 30b ust. 2.”; 

89)  w art. 1 w pkt 123 w lit. a, w zdaniu drugim wyrazy „art. 91a–91c i 

art. 91e” zastępuje się wyrazami „art. 91a–91e”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 90 wyklucza głosowanie poprawki nr 92. 

 

90)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 125, w art. 131ia skreśla się pkt 4; 

Poprawka 
KGNI 

91)  w art. 1 w pkt 125, w art. 131ia dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu: 

„5) prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji 

z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego termin składania 

wniosków o dopuszczenie do postępowania nie może być 

krótszy niż: 

a) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą 

elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa 

w art. 131da, 

b) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w inny sposób 

niż określony w lit. a; 

6) prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego termin 

składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni – od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert, 

z uwzględnieniem art. 52 ust. 4; 

7) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 

zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 

ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem, jednak nie 

krótszy niż:  

a) 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą 

elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa 

w art. 131da, 

b) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej faksem.”; 

92)  w art. 1 w pkt 128 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„art. 131n” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a 

i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) uchyla się ust. 4;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

93)  w art. 1 w pkt 129 w lit. c, w ust. 2 w pkt 2 wyraz „wspomnianym” 

zastępuje się wyrazem „tym”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

94)  w art. 1: 

a) pkt 130 otrzymuje brzmienie: 

„130) w art. 133: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów 

art. 67 ust. 1b i art. 100 ust. 2.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu 

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 

oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, 

jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.”;”, 

Poprawka 

KGNI 
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b) w pkt 131 w lit. g: 

– w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „oraz pkt 8 i 9” zastępuje się 

wyrazami „oraz pkt 7–9”, 

– w tiret drugim w poleceniu nowelizacyjnym  wyrazy „i 4 

otrzymują” zastępuje się wyrazem „otrzymuje” oraz skreśla się 

pkt 4, 

– dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– uchyla się pkt 4;”; 

95)  w art. 1 w pkt 131 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „, art. 100 ust. 1 i 2, 

art. 101a oraz art. 101b” zastępuje się wyrazami „oraz art. 100 ust. 1 

i 2”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

96)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 131 w lit. e, w ust. 3c po wyrazie „ogłoszeniem,” dodaje się 

wyrazy „negocjacji bez ogłoszenia,”; 

Poprawka 
KGNI 

97)  w art. 1 w pkt 131 w lit. e, w ust. 3e: 

a) po wyrazie „ogłoszeniem,” dodaje się wyrazy „negocjacji bez 

ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa 

innowacyjnego,”, 

b) skreśla się zdanie drugie; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

98)  w art. 1 w pkt 131 po lit. e dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 4,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

99)  w art. 1 w pkt 131 w lit. g w tiret drugim w pkt 3 wyrazy „zamówień 

polegających” zastępuje się wyrazami „i polega”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

100)  w art. 1 w pkt 135, w ust. 1 wyrazy „, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego” zastępuje się 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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wyrazami „albo negocjacji z ogłoszeniem”; 

101)  w art. 1 w pkt 136 w lit. d, w ust. 6a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w przypadku zamówień, o których mowa w art. 34 

ust. 1 – charakter i ilość produktów lub usług będących 

przedmiotem zamówienia, łącznie ze wszelkimi opcjami 

dotyczącymi zamówień, o których mowa w art. 34 

ust. 5, oraz, w miarę możliwości, przewidywany czas 

przeznaczony na wykonanie tych opcji; 

3) przewidywany termin publikacji przyszłych ogłoszeń 

dotyczących zamówień, o których mowa w pkt 2, oraz 

zamówień na roboty budowlane;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

102)  w art. 1 w pkt 136 w lit. d, w ust. 6a w pkt 9 wyraz „jakim” zastępuje 

się wyrazem „jakich”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

103)  w art. 1 dodaje się pkt 136a w brzmieniu: 

„136a) w art. 136 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są 

udzielane podmiotom:”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

104)  w art. 1 w pkt 137 skreśla się lit. a; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

105)  w art. 1 w pkt 138 w lit. c, w ust. 4 po wyrazach „ogłoszeniu 

o zamówieniu” dodaje się wyrazy „, a jeżeli postępowanie nie jest 

wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu – w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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106)  w art. 1 w pkt 140: 

a) w art. 138g dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.”, 

b) w art. 138p w ust. 1 po wyrazach „art. 138g” dodaje się wyrazy 

„ust. 1”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

107)  w art. 1 w pkt 140: 

a) w art. 138h skreśla się wyrazy „i inne szczególne”, 

b) w art. 138j w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub inne szczególne usługi”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

108)  w art. 1 w pkt 140: 

a) art. 138m otrzymuje brzmienie: 

„Art. 138m. Do zamówień na usługi społeczne przepisy 

art. 22–22d, art. 24, art. 29–30b oraz art. 32–35 stosuje się 

odpowiednio.”, 

b) skreśla się art. 138o; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

109)  w art. 1 w pkt 140, w art. 138q w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie 

użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych 

usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których 

mowa w art. 22 ust. 2;”, 

b) w pkt 3 wyrazy „ich struktura zarządzająca lub” zastępuje się 

wyrazami „struktura zarządzania nimi lub ich”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

110)  w art. 1 w pkt 140, w art. 138s w ust. 2 po wyrazach „oferty w” dodaje 

się wyrazy „ogłoszeniu o zamówieniu albo w”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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111)  w art. 1 w pkt 144 w lit. b, ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące 

możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy 

z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu 

świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany 

umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, 

ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną 

pierwotnie,  z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

112)  w art. 1 w pkt 144 w lit. b, w ust. 1e w pkt 2 w lit. b wyrazy „prowadzi 

do zmiany równowagi ekonomicznej” zastępuje się wyrazami „narusza 

równowagę ekonomiczną”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

113)  w art. 1 dodaje się pkt 144a w brzmieniu: 

„144a) w art. 144a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 

1d i 1e;”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

114)  w art. 1 dodaje się pkt 144b w brzmieniu: 

„144b) po art. 144a dodaje się art. 144b w brzmieniu: 

 „Art. 144b. 1. Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, 

w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania 

art. 67 ust. 1 pkt 12–15, zakazuje zawarcia umowy na czas 

wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.  

2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą 

podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 12–15, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została 

zawarta, zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie umowy 

lub odstąpienie od umowy, w wyznaczonym przez ten organ 

terminie.  

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym 

mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór występuje do sądu 

o unieważnienie umowy w całości lub w części. 

4. Przepisy ust. 1–4 nie naruszają uprawnień i obowiązków 

organów sprawujących nadzór nad zamawiającym wynikających 

z odrębnych przepisów.”;”; 

115)  w art. 1 w pkt 147, w pkt 5 po wyrazie „warunki” dodaje się wyraz 

„zamówienia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

116)  w art. 1 w pkt 147 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 146” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się 

lit. b w brzmieniu: 

„b) w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa 

w art. 67 ust. 12.”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

117)  w art. 1 w pkt 153, w art. 154c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Urzędu dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów ustawy przez zamawiających, wydając 

w szczególności – z urzędu lub na wniosek – opinie, w których 

przedstawia interpretację przepisów ustawy budzących poważne 

wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie, przy 

uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego 

lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, 

zawiera uzasadnienie, w którym w szczególności: 

1) przedstawia się istotę zagadnienia prawnego oraz wskazuje 

przepisy ustawy wymagające wydania opinii; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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2) uzasadnia się potrzebę wydania opinii.”, 

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 i 3”; 

118)  w art. 1 w pkt 156 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) określenia warunków udziału w postępowaniu;”, 

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 

i 6 w brzmieniu: 

„5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.”,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

119)  w art. 2, w art. 23a po wyrazach „poz. …)” dodaje się wyrazy 

„, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

30 000 euro,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

120)  skreśla się art. 3; Poprawka sen. 

M. Augustyna 

121)  w art. 4, w art. 37a po wyrazie „publicznych” dodaje się wyrazy 

„, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

30 000 euro,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

122)  w art. 5 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 282)” dodaje 

się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 

w brzmieniu: 

„2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Zarządzający będący podmiotem, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 

2016 r. poz. …), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4d 

pkt 9 tej ustawy, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w 

sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i równego 

traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć 

wpływ na jego udzielenie. 

3. Zarządzający nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, 

z poźn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem 

zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o 

wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 

4. Zarządzający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o 

udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, podając nazwę 

albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o 

wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 

zamówienia.”.”; 

123)  w art. 6, w ust. 4 skreśla się wyrazy „lub ofert ostatecznych”; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

124)  w art. 7 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) w art. 6c po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o 

której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest 

obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy z dnia 29 

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. …) na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na 

odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów.”;”; 

125)  w art. 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) uchyla się art. 6g;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

126)  po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór 

nad Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 33a w ust. 1 uchyla się pkt 13.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

127)  w art. 9 w pkt 2, ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Okres wykonywania środka zapobiegawczego w postaci 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania 

postępowania zalicza się do okresu, na który orzeczono zakaz, 

o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4. 

4. W przypadku zastosowania środka zapobiegawczego 

w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na czas 

trwania postępowania, przy orzekaniu zakazu, o którym mowa 

w art. 9 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisu art. 14.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

128)  w art. 10 w pkt 2 w lit. a: 

a) w tiret pierwszym, w pkt 3 po wyrazie „publicznego” dodaje się 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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wyrazy „lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych”, 

b) w tiret trzecim, w pkt 5b skreśla się wyrazy „różnych rodzajów”; 

129)  w art. 11, w pkt 2 po wyrazach „poz. …)” dodaje się wyrazy „, jeżeli 

ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

30 000 euro”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

130)  w art. 13 wyrazy „art. 14” zastępuje się wyrazami „art. 13a”; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 131 i 133 należy głosować łącznie. 

 

131)  po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, 

w jakim przewidują obowiązek komunikacji elektronicznej 

zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez: 

1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.; 

2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 

18 października 2018 r. 

2. Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie 

jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 

2018 r.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

132)  skreśla się art. 14; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

133)  w art. 21 skreśla się pkt 1; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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134)  w art. 21 w pkt 3 skreśla się wyrazy „, lit. b w zakresie ust. 1c”; Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

135)  w art. 21 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w zakresie ust. 8–10” oraz wyrazy 

„2017 r.” zastępuje się wyrazami „2018 r.”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

136)  w art. 21 w pkt 3 wyrazy „ust. 8–10” zastępuje się wyrazami „ust. 8–

13” oraz przed wyrazami „, pkt 148” dodaje się wyrazy „, pkt 144b, pkt 

147 lit. b”;  

Poprawka 

senatorów: 

A. Stanisławka, 

W. Komarnickiego, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

137)  w art. 21 w pkt 3 wyrazy „8–10” zastępuje się wyrazami „8–11”. Poprawka 

senatorów: 

L. Staroń, 

M. Budner, 

J. Obremskiego, 

W. Bonkowskiego, 

J. Łyczaka 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


