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Z wyrazami szacunku 

 

(-)Donald Tusk 



 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo zamówień publicznych  

(druk nr 1076) 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1076) przygotowany 
przez grupę posłów, która do reprezentowania wnioskodawców upoważniła pana posła Jerzego 
Borkowskiego, przewiduje zmiany w zakresie przepisu określającego katalog kryteriów oceny ofert, tj. 
przepisu art. 91 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.  

W projekcie proponuje się, by dotychczasowe brzmienie przepisu art. 91 ust. 2 Prawa zamówień 
publicznych: 

„2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w 
szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych 
technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania 
zamówienia.” 

zastąpić nowym brzmieniem: 

„2. Kryteriami oceny oferty są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w 
szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, innowacyjność proponowanych 
rozwiązań, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, 
koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.” 

 Podkreślić należy, iż różnice między obecnie obowiązującym a proponowanym brzmieniem 
ograniczają się do uzupełnienia katalogu kryteriów oceny ofert o kryterium „innowacyjność 
proponowanych rozwiązań”. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jego celem jest dokonanie takich zmian w Prawie zamówień 
publicznych, które doprowadzą do tego, że jednym z kryteriów oceny ofert składanych przez wykonawców 
będzie „innowacyjność proponowanych rozwiązań”, co zostanie osiągnięte przez wskazanie instytucjom 
zamawiającym wyraźnej wytycznej, by preferowały tych oferentów, którzy będą przedstawiać rozwiązania 
innowacyjne, przez co wytworzy się popyt na innowacje. Jednocześnie projektodawcy zauważają, iż przy 
istnieniu zapotrzebowania na rozwiązania innowacyjne więcej podmiotów gospodarczych będzie takie 
rozwiązania opracowywać, co może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia będą przedstawiać zamawiającemu rozwiązania w możliwie największym stopniu 
innowacyjne, a propagowanie rozwiązań innowacyjnych ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia 
trwałego wzrostu gospodarczego oraz dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. W ocenie 
projektodawców w Prawie zamówień publicznych powinny znajdować się normy prawne, które 
przyczyniłyby się do tego, że udział w rynku zamówień publicznych byłby w możliwie największym stopniu 
uzależniony od zaprezentowania przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia rozwiązań, 
mających charakter innowacyjny. 

 

I. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia do Prawa zamówień publicznych regulacji 
zwiększających udział innowacyjnych zamówień podkreślić należy, iż cel ten jest szczytny i godny 
poparcia. Niemniej jednak zauważyć należy, iż przepisy ustawy z dnia 12 października 2012 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (Dz. U. poz. 1271) wprowadzają regulacje dotyczące dialogu technicznego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dialog techniczny to możliwość zbadania opinii rynku i istniejących na 
nim rozwiązań zanim zacznie się proces przetargowy. Natomiast celem dialogu technicznego jest 
m. in. (1) zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i 
ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia, (2) skonfrontowanie potrzeb 
zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek, (3) 
określenie czynników determinujących techniczną jakość czy ekonomiczną wartość ofert. 
Podkreślić należy, iż stosowanie dialogu technicznego ma na celu i służyło będzie odnajdywaniu i 
realizowaniu innowacyjnych zamówień publicznych. 

Ponadto, zauważyć należy, iż zgodnie z przepisem § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) 
zamawiający może żądać od wykonawcy opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego 
przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, natomiast zgodnie z 
przepisem § 6 ust. 1 pkt 2 może żądać od wykonawcy zaświadczenia niezależnego podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Podkreślić należy, iż możliwość 
weryfikowania przez zamawiającego dysponowania przez wykonawcę zapleczem naukowo-
badawczym wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 ma szczególnie istotne znaczenie przy 
zamówieniach o charakterze innowacyjnym, co może przyczynić się zarówno do wzrostu 
innowacyjności, zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców uczestnictwem w prowadzeniu 
badań naukowych, jak i do silniejszego powiązania nauki z gospodarką, co stanowi kluczowy 
element uchwały Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Krajowego 
Programu Badań. 

Powyższe oznacza, iż cele przedstawione w uzasadnieniu do przedłożonego projektu ustawy są 
już realizowane przez ww. przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze 
do tej ustawy. 

II. Odnosząc się do przedłożonej propozycji przede wszystkim należy zauważyć, iż obecnie 
obowiązujący katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, co oznacza, iż z formalno-  
prawnego punktu widzenia jego uzupełnianie nie jest konieczne – w aktualnie obowiązującym 
stanie prawnym zamawiający może zastosować, obok ceny, każde dowolne kryterium oceny ofert, 
o ile nie ma ono charakteru dyskryminującego, odnosi się do przedmiotu zamówienia i 
jednocześnie nie dotyczy właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Podkreślić należy, iż aktualnie obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych już dziś nie 
zabrania stosowania przedmiotowego kryterium oceny ofert. Wprawdzie jego stosowanie przez 
zamawiającego odbywa się na takich samych zasadach, jak stosowanie pozostałych, poza ceną, 
kryteriów oceny ofert, tj. na zasadzie fakultatywności, niemniej jednak uzupełnianie 
przedmiotowego przepisu o kryterium innowacyjności proponowanych rozwiązań nie zmieni jego 
nieobligatoryjnego charakteru. Tym samym, do stosowania przez zamawiających kryterium 
„innowacyjności proponowanych rozwiązań” jako kryterium oceny ofert nie jest konieczne 
wprowadzanie zmian do przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

III. Podkreślić należy, iż wprowadzenie proponowanych zmian legislacyjnych w Prawie zamówień 
publicznych, w miejsce prób zmiany praktyki stosowania obowiązujących przepisów prawnych, nie 
doprowadzi do osiągnięcia zakładanych w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ustawy 
celów.  

Realizując powyższą ideę zmiany praktyki, podjęto w Urzędzie Zamówień Publicznych 
przygotowanie opracowania (publikacji) dotyczącej możliwości i zasad stosowania innych, poza 
ceną, kryteriów oceny ofert – w roku 2011 wydano podręcznik „Kryteria oceny ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie” (wyd. Urząd 
Zamówień Publicznych, Warszawa 2011). Dokument zawierał informacje dotyczące możliwości 
zastąpienia parametrów przedmiotu zamówienia, których sztywne określanie może ograniczać 
konkurencję, kryteriami oceny ofert. Opracowanie to ma za zadanie służyć także instytucjom 
przeprowadzającym kontrolę w zakresie zamówień publicznych, bowiem wskaże, iż także inne, 
poza ceną, kryteria oceny ofert, mogą mieć przymiot kryterium przejrzystego i mierzalnego.  

 

 

 

 

Mając na względzie powyższe, Rada Ministrów zajmuje negatywne stanowisko wobec 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1076) 
wskazując jednocześnie, iż podjęto już działania legislacyjne zmierzające do realizacji celów 
przedłożonego projektu. 


