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Warszawa, 30 lipca 2014 r.  

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(druk nr 701) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji, jak wynika z uzasadnień do projektów, jest wyeliminowanie 

z ustawy – Prawo zamówień publicznych mankamentów wskazywanych przez wiele 

środowisk – uczestników postępowań w sprawie zamówień publicznych, podniesienie 

standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich 

przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie 

dostępności zamówień publicznych dla tej kategorii podmiotów oraz propagowanie 

rozwiązań innowacyjnych. 

Nowelizując ustawę – Prawo zamówień publicznych ustawodawca m.in.: 

1) eliminuje przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których 

przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym; 

2) dodaje przepis określający zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi 

o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (określono 

podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń 

o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia); 

3) przyjął, iż wykonawca musi wykazać, iż określone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli chce zastrzec ich ujawnienie; 

4) zrezygnował z dwóch przesłanek wykluczenia wykonawców (dotyczy to wykluczenia 

wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
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zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy 

z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy); 

5) wprowadził nową przesłankę wykluczenia wykonawcy (w miejsce uchylonych); 

zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie; wykluczenie z tego powodu będzie możliwe 

tylko w przypadku, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający będzie 

musiał wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych naruszenie przez 

wykonawcę obowiązków zawodowych; wykluczenie wykonawcy z postępowania nie 

będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych 

w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 

zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; analogicznej zmiany dokonano 

w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa; 

6) wyeliminował przepisy dotyczące prowadzenia przez Prezesa UZP wykazu 

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie; 

7) wprowadził solidarną odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego 

i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie 

ponosi winy za nieudostępnienie zasobów; 

8) dodał nowy wymóg związany z realizacją zamówienia, który zamawiający może 

określić w opisie przedmiotu zamówienia; dotyczący on zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest 

to uzasadnione przedmiotem tych czynności; 

9) umożliwił zamawiającemu korzystanie z przykładowych – przygotowanych 

i upowszechnianych przez Prezesa UZP – wzorów umów, regulaminów oraz innych 

dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówienia; 

10) przyjął, iż zamawiający będzie zatrzymywał wadium wraz z odsetkami w przypadku 

nieuzupełniania dokumentów przez wykonawcę tylko wówczas, gdy spowoduje to brak 

możliwości wybrania złożonej przez wykonawcę oferty; 

11) wprowadził de facto definicję pojęcia „rażąco niska cena” oraz wskazał, iż wartość 

kosztów pracy brana pod uwagę przy ustalaniu ceny, nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę; ponadto wprost wskazano, iż obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywał na wykonawcy; 

trochę inaczej określono ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny 

w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniu 

sądowym (w tych postępowaniach ciężar dowodu będzie spoczywał na zamawiającym, 

jeżeli wykonawca nie będzie odpowiednio uczestnikiem postępowania odwoławczego, 

stroną albo interwenientem w postępowaniu sądowym); 

12) rozszerzył katalog możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert; wskazano, iż 

kryteriami takimi może być aspekt społeczny i innowacyjny; 

13) przyjął, iż kryterium ceny, jako jedyne, będzie mogło być zastosowane wyłącznie 

wówczas, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone 

standardy jakościowe, a w przypadku gdy zamawiającym jest jednostka sektora 

finansów publicznych albo inna państwowa jednostka organizacyjna, dodatkowo – jeżeli 

wykaże on (w załączniku do protokołu postepowania), w jaki sposób zostały 

uwzględnione (w opisie przedmiotu zamówienia) koszty ponoszone w całym okresie 

korzystania z przedmiotu zamówienia; 

14) przyjął, iż elementem koniecznym umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej 

na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będą postanowienia o zasadach zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub składek na te ubezpieczenia, jeśli 
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zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia 

publicznego; 

15) nałożył na Prezesa UZP obowiązek przygotowania przykładowych wzorów umów 

w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów 

stosowanych przy udzielaniu zamówień oraz obowiązek przedstawiania Premierowi 

planu sposobu wykonania tego zadania w kolejnych latach (plan będzie przedstawiany 

nie rzadziej niż raz na trzy lata);   

16) nałożył na Prezesa UZP obowiązek opracowania i przedstawienia właściwej komisji 

sejmowej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 2, sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, 

Prezes UZP przedstawi właściwej komisji sejmowej – po raz pierwszy – w 2015 r. 

Przyjęto, iż do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów 

wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do odwołań i skarg dotyczących 

tych postępowań stosować się będzie przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 

1 i 1a. 

Zdecydowano również, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu (w tym zmiany wysokości składek na te ubezpieczenia), jeśli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego 

z umowy zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji (na okres dłuższy niż 12 

miesięcy), każda ze stron będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia (strony będą miały na to 30 dni od dnia wejścia 

w życie nowelizacji). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r. w oparciu 

o rozpatrywane wspólnie cztery poselskie projekty (druki sejmowe nr 1076, 1226, 1335 

i 1653). Wiodącym projektem, ze względu na proponowany zakres zmian, był projekt 

zawarty w druku sejmowym nr 1653. Projektami zajmowała się Sejmowa Komisja 

Gospodarki. Przedstawiła ona swoje sprawozdanie w dniu 23 lipca 2014 r. (druk sejmowy 
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nr 2638). Drugie czytanie przeprowadzono w dniu 24 lipca 2014 r. W jego trakcie zgłoszono 

poprawkę (Sejm ją uwzględnił). W drodze poprawki dodano regulację przejściową 

przewidującą, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

(w tym zmiany wysokości składek na te ubezpieczenia), jeśli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z umowy 

zawartej – na okres dłuższy niż 12 miesięcy – przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 

każda ze stron będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie zmiany wynagrodzenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2, art. 5a ust. 1 – propozycja poprawki redakcyjnej, której celem jest 

ujednolicenie sposobu formułowania przepisów w ustawie (np. art. 43). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 5a w ust. 1 wyraz „Gdy” zastępuje się wyrazem „Jeżeli”; 

.  

2) art. 1 pkt 2, art. 5a ust. 1 – posłużenie się w art. 5a ust. 1 czasownikiem modalnym 

„może” sugeruje, iż wolą ustawodawcy jest, aby decyzja, czy stosować określone 

w pozostałych ustępach tego artykułu zasady udzielania zamówień, których 

przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, należała do zamawiającego. 

Wydaje się, iż wolą ustawodawcy było, aby zasady te znajdowały zastosowanie bez 

względu na to, czy zamawiający uzna to za stosowane, czy też nie. Zakładając taką 

interpretację proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki, która wyeliminuje 

możliwe wątpliwości; 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 5a w ust. 1 wyrazy „może udzielić” zastępuje się wyrazami „udziela”; 

 

3) art. 1 pkt 2, art. 5a ust. 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, dlaczego 

ustawodawca nie wskazał równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 

(analogicznie jak w art. 3 ust. 3 nowelizowanej ustawy) albo uczciwej konkurencji, 
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równego traktowania, bezstronności i obiektywizmu (analogicznie jak w art. 7 ust. 1 i 2 

nowelizowanej ustawy), jako zasad według, których ma być prowadzone postępowanie 

o udzielenie zamówienia usługi o charakterze niepriorytetowym; 

 

4) art. 1 pkt 2, art. 5a ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia – przepisy ten jest nieprecyzyjny. 

Zapewne wolą ustawodawcy było, aby zamawiający zamieszczał ogłoszenie na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie na stronie podmiotowej 

Biuletynu. Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego art. 5a ust. 4. W niżej 

zaproponowanej poprawce dotyczącej art. 5a ust. 4 uwzględniono dodatkowo treść 

definicji „zamówienia publicznego” (art. 2 pkt 13).   

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 5a: 

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej, ogłoszenie 

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

udzielania, w szczególności:”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony – 

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

(firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia. W razie 

nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony – na 

swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.”; 

 

5) art. 1 pkt 4 lit. b, art. 24 ust. 2a – mając na uwadze, iż w art. 3 w ust. 1 sformułowano 

skrót pojęcia „zamówienie publiczne” oraz uwzględniając wynikające z Zasad techniki 

prawodawczej reguły posługiwania się tym środkiem techniki prawodawczej, proponuje 

się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. Analogiczna uwaga dotyczy: art. 29 ust. 4 

pkt4 (art. 1 pkt 7 nowelizacji), art. 131e ust. 1a (art. 1 pkt 14 lit. b nowelizacji), art. 142 

ust. 5 (art. 1 pkt 16 nowelizacji). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „publicznego”, 

b) w pkt 7, w pkt 4 skreśla się wyraz „publicznego”, 

c) w pkt 14 w lit. b skreśla się wyraz „publicznego”, 

d) w pkt 16, w ust. 5 w części wspólnej wyraz „publicznego”; 

 

6) art. 1 pkt 4 lit. b, art. 24 ust. 2a – ponieważ sformułowanie „za pomocą dowolnych 

środków dowodowych” nie ma żadnej wartości normatywnej, należałoby je skreślić. 

Fakt, iż sformułowaniem tym posłużono się w dyrektywie 2004/18/WE nie jest 

wystarczającym powodem, aby ustawodawca odstąpił od stosowania § 11 Zasad 

techniki prawodawczej. Wyeliminowanie kwestionowanego sformułowania nie zmieni 

sposobu interpretacji przepisu. Zamawiający będzie mógł wykazać zaistnienie 

przesłanek wskazanych w przepisie w dowolny sposób. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „za pomocą dowolnych środków 

dowodowych”; 

 

7) art. 1 pkt 4 lit. b, art. 24 ust. 2a – mając na uwadze art. 63 ust. 2 i art. 68 nowelizowanej 

ustawy (przepisy dotyczące odpowiednio negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia 

z wolnej ręki), nasuwa się pytanie, czy stanowiąc o tym, iż zamawiający ma przewidzieć 

przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji, nie należałoby 

wskazać – w celu zapewnienia kompletności uregulowania – iż w przypadku negocjacji 

bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki przesłanka powinna być przewidziana 

w zaproszeniu do negocjacji? 

 

8) art. 1 pkt 6 lit. a, art. 26 ust. 2b – modyfikując ust. 2b ustawodawca, z jednej strony 

wskazuje, że wykonawca będzie mógł polegać również na potencjale ekonomicznym 

innych podmiotów, z drugiej zaś strony zmienia redakcję przepisu modyfikując 
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kolejność wyliczenia zasobów, na które wykonawca – ubiegając się o zamówienie – 

może się powoływać. W związku z dokonaną zmianą, nasuwa się pytanie, w jaki sposób 

– w świetle nowego brzmienia przepisu – należy traktować osoby zdolne do wykonania 

zamówienia (w szczególności kim mają być takie osoby). Dotychczas osoby takie 

traktowane były jako potencjał ludzki udostępniany przez inne podmioty. Na gruncie 

uchwalonego przepisu, kierując się wykładnią gramatyczną, pomiędzy innymi 

podmiotami, a osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, takiego związku nie ma. 

Być może należałoby zmienić kolejność wyliczenia zasobów wymienionych 

w nowelizowanym art. 26 ust. 2b. Sformułowanie ewentualnej poprawki będzie 

możliwe po ustaleniu woli ustawodawcy w tym zakresie; 

 

9) art. 1 pkt 6 lit. a, art. 26 ust. 2b – mając na uwadze, iż przepis stanowi o obowiązku 

wykonawcy wynikającym z ustawy, a nie z umowy, należałoby zastąpić wyraz 

„zobowiązany” wyrazem „obowiązany”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 2b wyraz „zobowiązany” zastępuje się wyrazem 

„obowiązany”; 

 

10) art. 1 pkt 9, art. 36c – przepis ten nasuwa wątpliwość dotyczącą jego wartości 

normatywnej. Wydaje się, że pomimo tego, iż ustawodawca o takim uprawnieniu 

zamawiającego nie poinformował, może on korzystać z przykładowych wzorów umów 

w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów 

stosowanych przy udzielaniu zamówień również dzisiaj Kierując się § 11 Zasad techniki 

prawodawczej (zakazuje on formułowania w akcie normatywnym wypowiedzi, które nie 

służą wyrażaniu norm postępowania), należałoby rozważyć rezygnację z dodania 

art. 36c do nowelizowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 skreśla się pkt 9; 
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11) art. 1 pkt 10, art. 46 ust. 4a – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy wolą 

ustawodawcy było, aby zamawiający zatrzymywał wadium wraz z odsetkami 

w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, jeżeli wada ta powodowała brak 

możliwości wybrania oferty w ogóle, czy też spowodowała brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Sformułowanie ewentualnej 

poprawki będzie możliwe po ustaleniu woli ustawodawcy w tym zakresie; 

 

12) art. 1 pkt 12 lit. a, art. 90 ust. 1 – mając na względzie terminologię, którą ustawodawca 

posłużył się np. w art. 89 ust. 1 pkt 4 nowelizowanej ustawy, oraz kierując się § 10 

Zasad techniki prawodawczej, proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. 

Poprawka ta ujednolica terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz 

„wartości”; 

 

13)  art. 1 pkt 12 lit. b, art. 90 ust. 2 – dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej 

nowelizowanej ustawy (zob. art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 1 w nowym brzmieniu), 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. Analogiczna uwaga dotyczy 

art. 190 ust. 1a i art. 198ea (odpowiednio art. 1 pkt 19 i 20 nowelizacji). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 2 po wyrazie „ceny” dodaje się wyrazy „w stosunku do 

przedmiotu zamówienia”, 

b) w pkt 19, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ceny” dodaje się wyrazy 

„w stosunku do przedmiotu zamówienia”, 

c) w pkt 20, w art. 198ea we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „ceny” dodaje się 

wyrazy „w stosunku do przedmiotu zamówienia”; 

 

14) art. 1 pkt 13 lit. a, art. 91 ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 2 wyraz „społeczne,” zastępuje się wyrazami „społeczne i”; 

albo 

w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „środowiskowe, społeczne, innowacyjne” zastępuje 

się wyrazami „społeczne i środowiskowe, innowacyjność”; 

 

15) art. 1 pkt 13 lit. b, art. 91 ust. 2a – w przepisie tym ustawodawca chcąc określić relację 

między art. 91 ust. 2a i art. 76 ust. 2, posłużył się zwrotem „z zastrzeżeniem”. Należy 

pamiętać, iż sformułowanie „z zastrzeżeniem” samo w sobie może generować 

wątpliwości interpretacyjne (jego treść nie jest jednoznaczna; może oznaczać 

„z wyjątkiem” albo „z uwzględnieniem”). W związku z tym, należy unikać 

posługiwania się w akcie normatywnym tym środkiem techniki prawodawczej. 

Co więcej, analizując treść art. 91 ust. 2a (określa on, w jakim przypadku kryterium 

ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert) oraz art. 76 ust. 2 

(określa on zasady dopuszczania do udziału w licytacji elektronicznej i zapraszania do 

składania ofert, a także wskazuje, iż w zaproszeniu do składania ofert określa się termin 

związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę), należy uznać, iż 

określanie przez ustawodawcę relacji między tymi przepisami jest bezcelowe (zakresy 

tych przepisów się nie nakładają). Mając powyższe na uwadze, proponuje się skreślenie 

„zastrzeżenia” w dodawanym przepisie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2,”; 

 

16) art. 1 pkt 13 lit. b, art. 91 ust. 2a – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, 

w jaki sposób zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2,  który zdecydował 

się na zastosowanie kryterium ceny, jako jedynego, będzie wykazywał uwzględnienie 

w opisie przedmiotu zamówienia kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania 

z przedmiotu zamówienia, w szczególności, jeśli z korzystaniem z przedmiotu 
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zamówienia nie wiążą się żadne koszty albo kosztów tych nie da się przewidzieć bądź 

ich obliczyć. Wydaje się, że zamawiający – mając uzasadnione wątpliwości, jak należy 

stosować ten przepis oraz nie chcąc ryzykować błędu – będą stosowali dwa kryteria 

oceny oferty, nawet w przypadku, gdy to jest oczywiście niezasadne. Trudno bowiem 

wyobrazić sobie realizację dyspozycji analizowanej normy w przypadku, gdy 

przedmiotem zamówienia jest np. wynajem pokoju hotelowego, czy też zakup papieru 

do drukarki. Analizowany przepis znajdzie zastosowanie do wszystkich zamówień, a nie 

tylko tych, które generować będą koszty w okresie korzystania z przedmiotu 

zamówienia. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając, iż kryterium ceny, jako 

jedyne, będzie mogło być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia, który jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, 

warto rozważyć rezygnację z omawianego warunku. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „, a w przypadku zamawiających, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu 

postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty 

ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”; 

 

17) art. 1 pkt 16, art. 142 ust. 5 – dodawany przepis nakłada na strony umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, obowiązek 

uwzględnienia w umowie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (w przypadku zaistnienia okoliczności 

określonych w tym przepisie). Mając na uwadze art. 144 nowelizowanej ustawy, który 

zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, nasuwają się 

pytania, czy zamawiający nie powinien określać zasad dokonywania zmiany wysokości 

wynagrodzenia z przyczyn określonych w dodawanym przepisie, w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub specyfikacji oraz, jaka jest relacja pomiędzy dodawanym przepisem, 

a wspomnianym art. 144. 
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18) art. 1 pkt 17 lit. d, art. 154 pkt 17a – zestawiając dodawany przepis z nowelizowanym 

art. 154 pkt 16 nasuwa się pytanie, kto będzie opracowywał plan sposobu wykonania 

zadań, o których mowa w art. 154 pkt 10. Należy zwrócić uwagę, iż pkt 16 stanowi 

o opracowywaniu i przedstawianiu sprawozdania, a pkt 17a wyłącznie o przedstawianiu 

planu. Każe to sądzić, iż Prezes UZP nie będzie opracowywał planu, ale wyłącznie 

poinformuje o nim Premiera. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby Prezes UZP 

opracowywał plan, należałoby dokonać niżej zaproponowanej zmiany. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w pkt 17a przed wyrazem „przedstawia” dodaje się wyrazy 

„opracowuje i”; 

 

19) art. 4 – ustawodawca zdecydował, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (w tym zmiany wysokości składek na te 

ubezpieczenia), jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

wynikającego z umowy zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji (na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy), każda ze stron umowy będzie mogła zwrócić się do drugiej 

strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia (strony będą 

miały na to 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji). Przepis ten rodzi kilka 

wątpliwości. Po pierwsze, potwierdza on prawo stron do negocjowania umowy, z tym 

że ogranicza termin, w którym strona może zwrócić się do drugiej strony 

o przeprowadzenie negocjacji. Wydaje się oczywiste, iż strony mają prawo 

renegocjować wiążącą je umowę, w każdym terminie, bez względu na to, czy 

ustawodawca wyraźnie to dopuszcza, czy też nie (ograniczenia w tym zakresie wynikają 

z art. 144 nowelizowanej ustawy, czy też art. 353
1
 Kodeksu cywilnego). Po drugie, 

ustawodawca nie określił, jak mają zachować się adresaci przepisu, jeżeli negocjacje nie 

przyniosą oczekiwanego rezultatu (strony nie dojdą do konsensusu), w szczególności nie 

wiadomo, czy fakt ten może być podstawą do rozwiania umowy, jej wypowiedzenia 

albo odstąpienia od niej. Po trzecie, ustawodawca nie określił, w jaki sposób mają 

zachować się adresaci w przypadku, gdy negocjacje zakończą się sukcesem, 

w szczególności, czy będzie można zmienić umowę pomimo tego, iż nie są spełnione 

przesłanki określone w art. 144 oraz, jaka jest relacja między art. 4 opiniowanej ustawy 
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i art. 144 nowelizowanej ustawy. Po czwarte, czy przepis odnosi się również do 

negocjowania wynagrodzenia należnego przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Po 

piąte, czy uwzględniono, że zmiana wysokości wynagrodzenia może skutkować tym, iż 

zamawiający nie będzie miał zabezpieczonych wystarczających środków finansowych 

na zapłatę wynagrodzenia. Po szóste, że brak umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (w związku z jej rozwiązaniem, wypowiedzeniem albo odstąpieniem od 

niej) może skutkować komplikacjami po stronie zamawiającego (w szczególności 

uniemożliwić mu normalne funkcjonowanie) i czy nie wpłynie to na pozycję 

zamawiającego w negocjacjach.  

   Mając na względzie powyższe wątpliwości, należałoby rozważyć rezygnację 

z art. 4, z jednoczesnym wskazaniem, iż do umów zawartych przed dniem wejścia 

w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe albo zmodyfikować przepis 

w taki sposób, aby eliminował on wyżej przedstawione wątpliwości. W szczególności, 

przepis mógłby przewidywać, iż następstwem negocjacji będzie odpowiednia zmiana 

umowy (przy czym wyłączone powinno być stosowanie art. 144) albo – w przypadku 

gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem – możliwość odstąpienia od umowy przez 

wykonawcę (rozwiązanie analogiczne do art. 145 nowelizowanej ustawy). 

Ze świadomością, iż drugie rozwiązanie nie rozwiewa wszystkich zasygnalizowanych 

wyżej wątpliwości. Sformułowanie propozycji poprawki będzie możliwe po ustaleniu 

intencji ustawodawcy w zakresie analizowanego problemu. 
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