
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 29 

data posiedzenia: 2 czerwca 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 366, 489 i 489-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław 

Komarnicki, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, Andrzej Stanisławek,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rozwoju: 

podsekretarz stanu Mariusz Haładyj ze współpracownikami, 

Ministerstwo Środowiska: 

podsekretarz stanu Sławomir Mazurek ze współpracownikami, 

przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA: 

dyrektor Biura Prawnego Zrinka Perčić ze współpracownikami, 

Urząd Zamówień Publicznych: 

wiceprezes Magdalena Grabarczyk ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Elżbieta Jarzęcka-Siwik 

ze współpracownikami, 

przedstawiciele organizacji pracodawców, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw 

z branży gospodarki odpadami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

 

 

Ad 1. 
 



 

 

 Ustawa zmierza do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych poprzez m.in. 

zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, 

wprowadzenie zasady komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym 

a wykonawcami oraz ograniczenie obowiązków wykonawców do składania oświadczenia 

o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Ponadto 

ustawa wprowadza możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny ofert oraz 

wprowadza obowiązek postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek oraz przedstawiciele 

organizacji pracodawców, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw z branży gospodarki 

odpadami. 

Senator Andrzej Stanisławek zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz 

Ministerstwo Rozwoju. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Andrzeja Stanisławka. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 118 poprawek do ustawy (druk senacki nr 174 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


