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Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(druk sejmowy nr 1653) 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk 

sejmowy nr 1653) zawiera wiele zasługujących na poparcie propozycji zmian wychodzących 

naprzeciw zaobserwowanym zjawiskom na rynku zamówień publicznych, w szczególności 

w zakresie wykluczania wykonawcy z uwagi na wyrządzenie szkody lub rozwiązanie, 

wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy, 

zatrzymywania wadium, ograniczania nadużywania stosowania jako jedynego kryterium 

najniższej ceny, zasad ustalania rażąco niskiej ceny oraz nadużywania przez wykonawców 

umów cywilnoprawnych przy zatrudnianiu osób  realizujących zamówienie publiczne. 

Celem zaprezentowanych w poselskim projekcie ustawy rozwiązań jest wprowadzenie 

szeregu ułatwień w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

które przyczynią się do racjonalizacji wydatków w procesie zamówień publicznych. 

W projektowanych zmianach podjęto próbę odformalizowania i usprawnienia przepisów 

ustawy, które w przekonaniu wielu uczestników procesów zamówień publicznych wymagają 

poprawy. 

Rząd zasadniczo zgadza się z większością zaproponowanych rozwiązań, dostrzegając 

potencjał kierunkowych zmian. Zwłaszcza bowiem przy wykonywaniu prac służących 

realizacji zamówień publicznych konieczne jest wzmocnienie regulacji prawnych 

zapewniających przestrzeganie prawa pracy. Rząd proponuje skierowanie projektu do dalszych 

prac, z zastrzeżeniem wątpliwości podniesionych w niniejszym stanowisku. 

Biorąc pod uwagę zakres złożonych propozycji i ich zróżnicowanie Rząd RP 

ustosunkowuje się do każdej propozycji oddzielnie. 

 

1) Projektowany przepis art. 3 ust. 3 przewiduje, że zamawiający przyznając środki 

finansowe na dofinansowanie danego projektu będzie mógł uzależnić ich przyznanie 
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od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości, jednak bez możliwości narzucenia sposobu wyboru podmiotu, na rzecz którego 

środki te będą wydatkowane. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zaproponowana zmiana ma na celu ograniczenie 

możliwości uzależniania przyznania środków od zastosowania wskazanych 

przez zamawiającego sposobów wyboru podmiotu, na rzecz którego środki finansowe będą 

wydatkowane. 

Rozumiejąc obawy Projektodawców przed nadmiernym formalizmem, Rząd RP pragnie 

zwrócić uwagę, że proponowana zmiana może budzić wątpliwości w zakresie zgodności 

z zasadami obowiązującymi od początku wdrażania funduszy europejskich. Zgodnie z tymi 

regułami Instytucje Zarządzające programami dysponują kompetencją do wskazania 

w jakich przypadkach beneficjenci programu operacyjnego powinni korzystać 

z określonego sposobu wyboru wykonawców, co w praktyce przyczynia się do efektywnego 

wydatkowania środków UE (rozeznanie rynku czy korzystanie z trybu przetargu 

określonego przepisami kodeksu cywilnego). Należy zauważyć, że powyższa zmiana 

ustawowa może znacząco te kompetencje ograniczyć, co w szczególności będzie miało 

znaczenie dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych przez podmioty 

niezobowiązane podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

opiewających na znaczące kwoty, np. w sektorze energetyki, środowiska, gdzie zgodnie 

z obowiązującymi obecnie zasadami wymagane jest zastosowanie kodeksowego trybu 

przetargu. Wprowadzenie proponowanej zmiany do art. 3 ust. 3 ustawy Pzp oznaczałoby, 

że instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie środków z funduszy europejskich, nie będą 

mogły ustalać (a przynajmniej nie będą miały ku temu odpowiedniej podstawy 

normatywnej) zasad dotyczących kwalifikowania wydatków w odniesieniu 

do beneficjentów korzystających ze wsparcia finansowego w ramach funduszy 

europejskich. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 

11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210, 31.07.2006 str. 25) to państwo 

członkowskie, a w praktyce instytucje powołane w tym państwie do zarządzania i kontroli 

wydatkowania środków unijnych, są zobowiązane do określenia zasad kwalifikowania 

wydatków. Należy mieć na uwadze, że zasady te powinny uwzględniać zasadę równego 
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traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Ustawowe wykluczenie możliwości 

uzależniania dofinansowania projektu od zastosowania powyższych zasad może zostać 

zinterpretowane jako uchylenie podstawy do wymagania od beneficjentów projektów 

unijnych stosowania wyżej wskazanych zasad. Obecnie funkcjonujący system zarządzania 

i kontroli w poszczególnych programach operacyjnych, a w szczególności zasady 

kwalifikowania wydatków zostały oparte właśnie na tych podstawowych zasadach. System 

ten został też pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską podczas przeprowadzonych 

dotychczas audytów. Wprowadzenie ww. ograniczenia do ustawy Pzp oznaczałoby istotne 

zmiany w tym systemie, co również wiązałoby się z oceną zmian przez KE (ryzyko 

negatywnej oceny w związku z normatywnym „uszczupleniem” gwarancji zachowania 

traktatowych zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 

w wydatkowaniu środków z funduszy europejskich). Należy bowiem zwrócić uwagę na to, 

że podmioty wydatkujące środki publiczne, w tym podmioty niezobowiązane do stosowania 

ustawy Pzp, zobowiązane są na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

do zachowania zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz transparentności. 

Ponadto, przy udzielaniu zamówień publicznych niezależnie od ich wartości należy mieć na 

względzie treść Komunikatu Wyjaśniającego Komisji Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2006 r. 

dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, 

które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych 

(2006/C 179/02). Obowiązek stosowania kryteriów przy zakupach realizowanych w ramach 

programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych wynika nie tylko 

z postanowień traktowych, ale również z  rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 

11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006, str. 25) oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 

371 z 27.12.2006, str. 1). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że brak adekwatnych procedur (na początkowym 

etapie wdrażania programów unijnych) powodował sytuacje, kiedy z jednej strony 

instytucja zarządzająca miała istotne problemy z egzekwowaniem przestrzegania przez 
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beneficjentów określonych zasad wydatkowania środków publicznych, a z drugiej strony 

spotykała się z negatywną oceną Komisji Europejskiej co do poprawności ponoszenia 

wydatków przez beneficjentów projektów unijnych. Oczywistą konsekwencją tego typu 

niedoskonałości systemu prawnego w owym czasie były negatywne skutki finansowe 

dla budżetu państwa. 

Obecna regulacja prawna zapewnia efektywność wydatkowania środków 

przekazywanych podmiotom prywatnym, a więc podmiotom ad hoc zobowiązanym 

do stosowania ustawy, które mogłyby mieć trudności z przeprowadzeniem w sposób 

prawidłowy procedury udzielenia zamówienia w trybie określonym w ustawie Pzp.  

Jednocześnie Rząd RP pragnie podkreślić, że od czasu wprowadzenia obecnie 

obowiązującego art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, tj. od dnia 29 stycznia 2010 r. w praktyce nie zostały 

stwierdzone przypadki nakładania przez instytucje przyznające środki finansowe na podmioty 

je wydatkujące szczegółowych procedur ich wydatkowania. Wytyczne dotyczące 

wydatkowania środków na podstawie procedur odmiennych niż przewidziane w ustawie Pzp 

mają ogólny charakter oraz są wydawane w celu zapewnienia beneficjentom funduszy 

publicznych (najczęściej funduszy unijnych) wsparcia w zakresie prawidłowego zastosowania 

w prowadzonych postępowaniach zasad przejrzystości, równego traktowania i uczciwej 

konkurencji. 

Biorąc pod uwagę, że o realizacji wydatków niepodlegających przepisom prawa 

zamówień publicznych wspominają m.in. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące 

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych 

(COCOF 07/0037/03), wskazanie beneficjentom zasad, jak i sposobu wyboru podmiotu, 

na rzecz którego środki finansowe będą wydatkowane stwarza gwarancję 

m.in. prawidłowości przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego oraz służy 

uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i w konsekwencji korekt finansowych, 

o których mowa w art. 98-102 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006, str. 25).  

Biorąc pod uwagę powyższe, Rząd, przyjmując argumentację wskazaną w inicjatywie 

poselskiej, negatywnie ocenia propozycję zmiany art. 3 ust. 3, proponując tym samym 

pozostawienie powyższego przepisu w dotychczasowym brzmieniu. 
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2) Kolejna propozycja dotyczy zwiększenia progu kwotowego, od którego powstaje 

obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp do wysokości wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 50 000 euro, co w założeniu ma pozwolić zamawiającym 

na skoncentrowanie uwagi na zamówieniach o większej wartości, nie komplikując 

jednocześnie wydatkowania bagatelnych środków (art. 4 pkt 8). W ocenie Projektodawców 

zaproponowany próg będzie jednym z niższych progów bagatelności wśród krajów UE. 

Ponadto, projektowana zmiana pozwoli zamawiającym poświęcać więcej uwagi zamówieniom 

o dużych wartościach nie komplikując jednocześnie procedur przy mniejszych zamówieniach. 

Obecnie w Polsce próg stosowania ustawy wynosi 14 tys. euro i był ustanowiony 

w 2007 r. przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. 

Rząd pozytywnie ocenia kierunek projektowanej zmiany, zgadzając się 

z Projektodawcami co do konieczności podniesienia kwoty wartości zamówienia lub konkursu 

decydującej o obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie Pzp, niemniej jednak 

zdaniem Rządu korekty wymaga ostateczna wartość proponowanej w poselskim projekcie 

kwoty progu. 

Rząd RP pragnie podkreślić, że w dniu 16 sierpnia 2013 r. do Sejmu został skierowany 

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 1638), w którym przyjęto propozycję podniesienia progu 

do kwoty 30 000 euro. 

Ustalając wysokość progu, Rząd wziął pod uwagę przede wszystkim rozwiązania 

przyjęte w innych krajach Unii Europejskiej oraz doświadczenia dotyczące funkcjonowania 

„progu pośredniego”. Próg 30 000 euro będzie wprawdzie niższy niż w niektórych krajach 

unijnych (np. w Luksemburgu), jednakże będzie wyższy o ok. 15 tys. euro od mediany wartości 

dolnego progu dla 24 krajów unijnych. Równocześnie będzie on dwukrotnie wyższy niż próg 

obowiązujący w Bułgarii, Francji, Rumunii, Słowenii, Łotwie, Cyprze i 60-krotnie wyższy niż 

w Niemczech. 

Wskazać bowiem należy, iż chociaż procedury ustanowione w dyrektywach w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych mają zastosowanie wyłącznie 

do zamówień, których wartość przekracza progi wyraźnie przewidziane w każdej z tych 

dyrektyw, to zamówienia o wartości poniżej kwot progowych w nich wskazanych nie są 
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całkowicie wyłączone z zakresu stosowania prawa unijnego. Z motywu drugiego dyrektywy 

2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna) wynika, iż udzielanie zamówień, na które w 

państwach członkowskich zostały zawarte umowy w imieniu państwa, jednostek samorządu 

lub innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad Traktatu, w 

szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody 

świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, w szczególności zasady 

przejrzystości. Podobnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na stanowisku, iż w 

zakresie dotyczącym udzielania zamówień, które ze względu na swoją wartość nie są objęte 

procedurami przewidzianymi w regulacjach unijnych, instytucje zamawiające są jednak 

zobowiązane do przestrzegania podstawowych swobód rynku wewnętrznego oraz zasady 

niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową (C-147/06 SECAP, pkt 20-21; C-

196/08 Acoset, pkt 46-47; C-376/08 Serrantoni, pkt 22-24). 

W wyroku w sprawie C-231/03 Consorzio Aziende Metano Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wskazał także, iż co do zasady o transgranicznym charakterze zamówienia, 

nie decyduje wartość udzielanego zamówienia, lecz suma poszczególnych elementów 

charakteryzujących dane zamówienie. Z tego względu należałoby raczej przyjąć, że generalnie 

wszystkie zamówienia publiczne mogą mieć charakter transgraniczny, 

zaś prawdopodobieństwo że tak będzie wzrasta wraz z wartością zamówienia publicznego. 

W konsekwencji, im wyższa wartość zamówień, które są całkowicie wyłączone spod zakresu 

stosowania ustawy Pzp, tym większe ryzyko udzielenia zamówienia publicznego 

z naruszeniem swobód rynku wewnętrznego. 

Z wyżej przedstawionych względów, zdaniem Rządu, bardziej właściwym wydaje się 

podwyższenie progu do kwoty 30000 euro. 

Wysokość progów w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej 

obrazuje wykres zawarty w załączniku nr 1 do stanowiska. 

 

3) Projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia wyboru trybów negocjacji 

bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach 

tzw. niepriorytetowych, o wartości do kwot, od których obowiązują dyrektywy unijne (art. 5 

ust. 1a). Celem zmiany art. 5 ust. 1a jest wprowadzenie dowolności wyboru trybu z wolnej ręki 

i negocjacji bez ogłoszenia w zamówieniach o wartości do kwot przewidzianych 

w dyrektywach. 
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Rząd dostrzega potrzebę odformalizowania i ułatwienia postępowań na usługi 

niepriorytetowe poniżej progów unijnych i zgadza się z projektodawcami co do zasadności 

wprowadzenia stosowanych regulacji prawnych. Konieczne wydaje się zarówno likwidowanie 

barier prawnych, jak i ograniczanie kosztów przy udzielaniu zamówień na usługi 

niepriorytetowe.  

Należy zgodzić się z Projektodawcami, iż dyrektywy unijne w sprawie zamówień mają 

zastosowanie do usług niepriorytetowych jedynie w ograniczonym zakresie, niemniej jednak, 

jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku, gdy do zamówień 

niepriorytetowych nie mają zastosowania postanowienia dyrektyw z zakresu zamówień 

publicznych, podmioty zamawiające pochodzące z państw członkowskich są zobowiązane 

do przestrzegania postanowień i zasad zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), zamówienia te tym samym podlegają ogólnym zasadom przejrzystości 

i równego traktowania, wynikającym ze swobody przedsiębiorczości i swobody przepływu 

usług (m.in. C-226/09 Komisja p. Irlandii, pkt 26,29-31 oraz C-95/10 Strong Seguranza, 

pkt 35). 

W tym miejscu należy również podkreślić, że zamówienia na usługi niepriorytetowe 

o wartościach niższych od wartości, od których obowiązują dyrektywy unijne, powinny być 

udzielane zgodnie z zasadami traktatowymi, jeżeli mogą być przedmiotem zainteresowania 

transgranicznego. Z uwagi na ich charakter oraz niejednokrotnie znaczne wartości wynoszące 

do 130 000 lub 200 000 euro są one coraz częściej przedmiotem zainteresowania 

transgranicznego. Sytuację tę dostrzegł ustawodawca unijny, który w dyrektywach 

modernizujących proponuje znaczące ograniczenie zakresu usług niepriorytetowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, proponowane nowe brzmienie art. 5 ust. 1a ustawy może 

budzić wątpliwości co do zgodności z zasadami zawartymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE). Z uwagi na fakt, iż tryby negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia 

z wolnej ręki mają zamknięty charakter i umożliwiają ubieganie się o zamówienia publiczne 

wyłącznie wykonawcom zaproszonym do udziału w tych postępowaniach 

przez zamawiającego, nie zapewniają zgodności udzielania zamówień publicznych z zasadami 

traktatowymi dotyczącymi przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji. Ocena 

sposobu przeprowadzenia tych procedur przy zamówieniach współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej może dodatkowo prowadzić do zakwestionowania prawidłowości 

ich zastosowania, a w konsekwencji spowodować konieczność zwrotu przyznanych środków. 
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Uwzględniając powyższe, Rząd pozytywnie ocenia kierunek projektowanej zmiany. W 

celu jednak uniknięcia zarzutu naruszenia zasad konkurencyjności oraz zapewnienia 

przejrzystości postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi 

o charakterze niepriorytetowym, Rząd proponuje dokonanie zmian legislacyjnych w sposób 

przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego stanowiska. 

 

4) Kolejna projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości korzystania 

przez zamawiających przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania ze wzorów umów 

w sprawie zamówienia publicznego, regulaminów i innych dokumentów stosowanych 

przy udzielaniu zamówień, przy czym korzystanie ze wzorów dokumentów przygotowanych 

przez Prezesa UZP ma być fakultatywne (art. 7 ust. 1a). Wprowadzenie projektowanej regulacji 

ma sprzyjać tworzeniu dobrych praktyk. 

Przepis ten łączy się z propozycją z art. 154 pkt 16a, dotyczącą określania przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały sposobu wykonywania przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych obowiązku upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach 

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 

zamówień, oraz z art. 156a, zobowiązującą Prezesa Urzędu do corocznego przedstawiania 

Radzie Ministrów oraz właściwym komisjom Sejmu i Senatu sprawozdania z wykonania 

ww. uchwały Rady Ministrów. Jednocześnie, z powyższymi regulacjami bezpośrednio 

powiązane są przepisy art. 2 i 3 projektu ustawy, które określają terminy prac nad pierwszą 

uchwałą Rady Ministrów, o której mowa w projektowanym art. 154 pkt 16a, a także wskazują 

limity wydatków na realizację przez Prezesa Urzędu ww. zadań. 

Rząd pozytywnie ocenia kierunek zaproponowanych w poselskim projekcie zmian, 

uznając za słuszny postulat szerszego stosowania wzorcowych dokumentów przez uczestników 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upowszechnianych przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Zdaniem Rządu, faktycznie istnieje potrzeba, aby Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w ramach posiadanych kompetencji ustawowych, przygotował zestaw 

dokumentów wzorcowych, które będą stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych. 

Niemniej jednak wątpliwości budzi konieczność wydatkowania dodatkowych środków 

budżetowych na usługi przygotowywania wzorów umów, regulaminów czy innych 

dokumentów zamawianych od podmiotów trzecich. W ocenie Rządu do realizacji tego celu 

należy wykorzystać potencjał samej administracji publicznej, w szeregach której zatrudnionych 
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jest wielu wysokiej klasy specjalistów w zakresie zamówień publicznych. Dysponują 

oni gruntowną wiedzą teoretyczną i praktyczną w tym obszarze oraz rozumieją system 

funkcjonowania samej administracji, przez co zdolni są do opracowania materiałów z jednej 

strony kompleksowo chroniących interes finansów publicznych, a z drugiej wychodzących 

naprzeciw oczekiwaniom podmiotów rynkowych co do racjonalizacji działań administracji.  

Rząd pragnie wyrazić jednak wątpliwości odnośnie kwestii formalnych projektowanych 

zmian. 

W ocenie Rządu, propozycja zmiany ustawy Pzp w zakresie wprowadzenia przepisu  

art. 7 ust. 1a ma charakter wyłącznie informacyjny, natomiast zasady uregulowane w Rozdziale 

2 w dziale I ustawy Pzp, czyli w art. 7-10 mają pierwszorzędne znaczenie dla systemu prawa 

zamówień publicznych, gdyż stanowią uniwersalną podstawę do wyznaczania kierunku 

wykładni konkretnych przepisów Pzp, niezależnie od stosowanego trybu udzielania 

zamówienia. Powyższego przymiotu nie można przyznać regulacji wprowadzanej w ust. 1a, 

choćby z racji tego, że regulacja ta ma charakter fakultatywny. 

  Odnosząc się do propozycji brzmienia art. 156a należy wskazać, iż zgodnie z art. 93 

ust. 1 Konstytucji RP uchwały Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują 

tylko jednostki podległe jej organizacyjnie. Mając na uwadze, że Prezes UZP, będąc 

centralnym organem administracji rządowej, jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów, 

wątpliwe jest, aby między Prezesem UZP a Radą Ministrów, na gruncie ustawy Pzp, czy też 

jakiejkolwiek innej ustawy, zachodziła relacja wypełniająca znamiona „podległości” 

w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 

1998 r. sygn. akt K 21/98), która umożliwiałaby zobowiązanie Prezesa Urzędu do określonych 

zachowań na podstawie jej uchwały. 

W ocenie Rządu, wątpliwości może budzić również przewidziana w projekcie 

procedura opiniowania przez Sejm i Senat sposobu wykonywania przez Prezesa Urzędu 

w kolejnych latach obowiązku upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach 

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 

zamówień. 

W związku z powyższym, kierunek zmian merytorycznie należy uznać za słuszny i jest 

popierany przez Rząd, natomiast sposób wprowadzenia tych rozwiązań do ustawy wymaga 

dalszych prac. 
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5) Kolejną propozycją jest zmiana przewidująca obowiązkowe ujawnianie 

przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podawanych 

przez wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub zaproszenia do składania ofert (art. 8 ust. 3). Jak wynika z uzasadnienia, realizacja zadań 

publicznych wymaga faktycznej jawności wyboru wykonawcy, zaś dane, które są podstawą 

dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu, powinny być w pełni jawne. 

Przedstawione w projekcie brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp budzi wątpliwości 

w kontekście zgodności z regulacjami zawartymi w dyrektywach unijnych w sprawie 

zamówień publicznych w sytuacji gdy obowiązkiem ujawnienia byłyby objęte informacje 

podawane w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, a które jednocześnie 

stanowiłyby tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie bowiem do przepisów prawa europejskiego 

instytucje zamawiające zobowiązane są do nieujawniania informacji oznaczonych jako poufne 

przez wykonawców, które je przekazały, w szczególności w zakresie tajemnic technicznych 

lub handlowych oraz poufnych aspektów ofert (art. 6 dyrektywy 2004/18/WE, podobnie art. 13 

dyrektywy 2004/17/WE). Jednocześnie, prawo unijne zezwala na odstąpienie 

przez zamawiających od publikacji pewnych informacji dotyczących udzielania zamówień, 

jeżeli ich ujawnienie mogłoby m.in. zaszkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym 

wykonawców publicznych lub prywatnych lub też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji 

między nimi (art. 35 ust. 4 akapit piąty dyrektywy 2004/18/WE). 

Wprowadzenie proponowanej zmiany może w konsekwencji doprowadzić 

do pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez inne podmioty, 

konkurujące ze sobą na tym samym rynku. Tym samym, obowiązek ujawnienia informacji 

objętych ochroną może zniechęcać wykonawców do ubiegania się o udzielenie zmówienia 

publicznego z obawy przed pozyskiwaniem przez podmioty trzecie wrażliwych informacji 

na temat ich przedsiębiorstwa. Skutkiem wprowadzenia zmiany art. 8 ust. 3 może być zatem 

zmniejszenie liczby potencjalnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, w przypadku gdy przedsiębiorca zastrzeże 

w sposób nieuprawniony informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający 

ma obowiązek zweryfikować charakter tych informacji, a tym samym skuteczność dokonanego 

przez wykonawcę zastrzeżenia. W przypadku zaś, gdy informacje te nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa, na zamawiającym ciąży obowiązek ich ujawnienia (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05).   
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Należy również podkreślić, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie 

informacji służących wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie stanowi 

przeszkody dla oceny przez zamawiającego, organy kontroli, Krajową Izbę Odwoławczą 

lub sądy orzekające w sprawach zamówień publicznych, czy wykonawca spełnia te warunki, 

gdyż wymienione podmioty mają wgląd w przedłożone przez wykonawcę dokumenty, także 

w zakresie objętym klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Rozumiejąc przesłanki, jakimi kierowali się Projektodawcy, wskazując na konieczność 

dodania projektowanego przepisu, zdaniem Rządu, proponowane zmiany w zakresie 

ograniczenia możliwości ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy 

uznać za niezgodne z prawem unijnym, w sytuacji gdy obowiązkiem ujawnienia byłyby objęte 

informacje podawane w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, i tym samym 

ocenić negatywnie. 

Jednocześnie Rząd, uwzględniając postulat środowisk artystów twórców i wykonawców, 

narodowych i samorządowych instytucji kultury, Rady ds. Instytucji Artystycznych, pragnie 

przedstawić propozycję w zakresie art. 8 ustawy umożliwiającą nieujawnianie danych 

osobowych albo wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia udzielonego z wolnej ręki 

w zakresie działalności twórczej lub artystycznej oraz podlegającego ochronie w tytułu praw 

wyłącznych, jeżeli wykonawca najpóźniej przed zawarciem umowy o zamówienie zastrzeże, 

że te informacje nie mogą być udostępniane. Wprowadzenie ustawowej możliwości wyłączenia 

jawności danych osobowych podmiotów dysponujących prawami wyłącznymi 

(np. kolekcjonerów dzieł sztuki czy spadkobierców dysponujących prawami po zmarłych 

artystach) oraz wynagrodzeń artystów twórców i wykonawców – w przypadku gdy osoby 

te stają się stronami umów cywilnych zawartych z instytucjami kultury, środowisko uzasadnia 

zarówno bezpieczeństwem tych osób i ich majątku (np. kolekcjonerzy), jak również ochroną 

wysokości honorarium artysty w związku z interesem handlowym takiej osoby, 

przy uwzględnieniu specyfiki rynku tego typu usług. Konsekwencją braku możliwości 

zastrzeżenia tych informacji jest niejednokrotnie utrata korzystnych dla danej instytucji kultury 

kontraktów na zakup usług czy dostaw w zakresie działalności kulturalnej. Stąd też Rząd 

poddaje pod rozwagę uwzględnienie propozycji środowisk artystycznych przedstawiając 

jej brzmienie wraz z uzasadnieniem w załączniku nr 3. 

 

6) Kolejne zgłoszone przez Projektodawców zmiany dotyczą: 
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- przesłanek wykluczenia z powodu wyrządzenia szkody wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli szkoda wyniosła nie mniej niż 10% wartości 

zamówienia i została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, chyba że została naprawiona nie później 

niż w terminie określonym w wezwaniu zamawiającego skierowanym do wykonawcy 

po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 24 ust. 1 pkt 1); 

- wykluczania wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 

umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od niej, jeżeli rozwiązanie, 

wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego jest 

następstwem wynikającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wykonawcy, 

niewykonania lub nienależytego wykonania jego zobowiązania, oraz jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła 

co najmniej 10% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a). 

Przedmiotowe propozycje wychodzą naprzeciw potrzebom dokonania zmian w zakresie 

wykluczania wykonawców, których konieczność wynika nie tylko z wyroku Trybunału, 

ale również z postępowania skargowego wszczętego przez Komisję Europejską w trybie 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (naruszenie nr 2011/4017). 

W odpowiedzi na uzasadnioną opinię Rząd zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej 

do zmiany wspomnianych przepisów i dostosowania ich do wykładni dokonanej 

przez Trybunał w orzeczeniu w sprawieC-485/11 „Forposta”, tj. wyeliminowania automatyzmu 

wykluczania wykonawców z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłankę określoną 

w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a. 

Z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz biorąc 

pod uwagę postanowienie art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, 

zaproponowane zmiany wymagają dopracowania w zakresie nawiązania do przewidzianego 

wprost w postanowieniach dyrektywy klasycznej poważnego naruszenia zawodowego, które 

ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powyższych przesłanek 

wykluczenia wykonawców z ubiegania się o zamówienia publiczne. W świetle wyroku 

niewystarczające wydaje się ograniczenie wykluczenia wykonawcy do przypadków 

stwierdzenia szkody prawomocnym wyrokiem sądowym, bez wykazywania 

przez zamawiającego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych za pomocą dowolnych 
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środków dowodowych, o których mowa jest w postanowienie art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 

klasycznej. 

Jednocześnie realizacja wniosków płynących z treści wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga usunięcia z ustawy Pzp prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu. Usunięcie przedmiotowego wykazu jest w świetle orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warunkiem niezbędnym dla dostosowania przepisów prawa 

krajowego do regulacji unijnych, które zakazują stosowania jakiegokolwiek automatyzmu 

przy wykluczaniu wykonawców z udziału w postępowaniu. Powoływanie się 

przez zamawiających na prowadzony przez Prezesa Urzędu wykaz może zostać ocenione jako 

zakazane w świetle prawa europejskiego automatyczne wykluczanie wykonawców. 

Tym samym, usunięcie z systemu zamówień publicznych wykazu z art. 154 pkt 5a ustawy Pzp 

jest niezbędne dla wykonania złożonego wobec Komisji Europejskiej zobowiązania Rządu 

do wyeliminowania automatyzmu wykluczania wykonawców z udziału w postępowaniu w 

oparciu o przesłankę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp. 

Rząd mając na względzie pilną konieczność doprowadzenia do zgodności regulacji 

krajowych w zakresie wykluczania wykonawców z regulacjami europejskimi, w szczególności 

w świetle przywołanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął działania 

zmierzające do zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Zmiany art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy 

były przedmiotem prac rządowych i zostały w tym zakresie zaakceptowane przez wszystkich 

uczestników procesu legislacyjnego na etapie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (KRM-10-42-13 Nowy tekst III i IV), a także wcześniej 

na etapie prac nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

W związku z powyższym Rząd, popierając inicjatywę poselską w zakresie pilnej 

zmiany przepisu art. 24, postuluje kontynuowanie prac nad projektem poselskim 

w przedmiotowym zakresie, jednakże z uwzględnieniem propozycji wypracowanej na etapie 

prac rządowych wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian (załącznik nr 4). 

 

7) Kolejna propozycja poselska dotyczy zmiany w zakresie polegania na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym lub osobach trzecich 

zdolnych do wykonania zamówienia (26 ust. 2b). Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić 
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zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami. Ponadto, w projekcie poselskim 

zaproponowano wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu 

udostępniającego swoje zasoby za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e). 

Powołując się na przepisy art. 47 i 48 dyrektywy klasycznej w uzasadnieniu wskazano, 

że dysponowanie niezbędnymi zasobami musi być realne i możliwe. Zgodnie z proponowaną 

zmianą art. 26 ustawy Pzp, udostępniający zasoby będzie odpowiadał z mocy ustawy solidarnie 

z wykonawcą za nieudostępnienie zasobów, o ile nie wykazałby, że za nieudostępnienie 

nie ponosi winy. Zwiększenie odpowiedzialności podmiotów udostępniających zasoby 

ograniczy pochopne przyjmowanie zobowiązań tych podmiotów do oferowania swoich 

zasobów na potrzeby zamówienia oraz zwiększałoby gwarancję faktycznego ich udostępnienia. 

W ocenie Rządu propozycja zmian przepisów w zakresie możliwości powoływania się 

przez wykonawców na zdolności ekonomiczne podmiotów trzecich przy wykazywaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zmian skutkujących objęciem zasadą 

solidarnej odpowiedzialności podmiotów trzecich udostępniających wykonawcy potencjał 

finansowy i ekonomiczny, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

Rząd oceniając poselską propozycję zmiany art. 26 ust. 2b szczególnie pozytywnie 

odnosi się do kwestii jednoznacznego przesądzenia, iż wykonawca może powołać się 

na zdolności ekonomiczne podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

Pozytywnie także należy ocenić kierunek zmian dążących do wprowadzenia zasady 

solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego udostępniającego swój 

potencjał wykonawcy. W praktyce udzielania zamówień publicznych wprowadzenie takiego 

rozwiązania będzie prowadziło do zwiększenia pewności prawnej co do możliwości stosowania 

niniejszego rozwiązania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, 

zasada solidarnej odpowiedzialności w istotny sposób będzie służyła wyeliminowaniu sytuacji 

pozornego powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przez wykonawców wykazujących 

w oparciu o nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

8) Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie zasady, że dokumenty uzupełniane 

przez wykonawców na wezwanie zamawiającego mają potwierdzać spełnianie wymagań 

nie później niż na dzień złożenia tych dokumentów, a nie wstecznie na dzień składania ofert 

(skreślenie zd. 2 art. 26 ust. 3). W ocenie projektodawców zmiana w zakresie terminu 
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uzupełniania dokumentów przez wykonawców zniweluje formalizm postępowania i przyniesie 

wzrost konkurencyjności. 

W wyniku analizy proponowanego rozwiązania, w szczególności pod kątem zgodności 

z prawem Unii Europejskiej podkreślić należy, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w wyroku z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie C-226/04 i C-228/04 wskazał, iż termin, 

stanowiący punkt odniesienia dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przez wykonawców, ma być jednakowy dla wszystkich uczestników procedury przetargowej. 

Zachodzi zatem obawa, iż uwzględnienie zaproponowanego wykreślenia zdania 

drugiego w ust. 3 skutkować będzie niezgodnością z prawem europejskim, w szczególności 

z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Jednocześnie, zaznaczyć należy, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, którego obecnie 

obowiązujące brzmienie zostało przyjęte w 2008 r. odpowiada przyjętej przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni, minimalizując jednocześnie nadmierny 

formalizm postępowania, poprzez umożliwienie wykonawcom przedkładania dokumentów 

wystawionych po przyjętej dacie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile 

z treści tak uzupełnionych dokumentów wynikać będzie, iż w pierwotnie zdefiniowanym 

terminie oceny spełniania warunków wykonawca ten spełniał dany warunek. 

Z powyższych przyczyn Rząd negatywnie ocenia propozycję zmian w przepisie art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp. 

 

9) Projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia ułatwień w dokonywaniu opisu 

przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza kwot określonych w dyrektywach  

(art. 29 ust. 3 i 3a) w zakresie dopuszczalności posługiwania się przy opisie przedmiotu 

zamówienia znakami towarowymi, patentem lub oznaczeniem pochodzenia, jeżeli przedmiot 

jest powszechnie dostępny oraz jest to uzasadnione obiektywną potrzebą zamawiającego. 

W uzasadnieniu propozycji wskazano, że zakaz wskazywania na konkretnych producentów 

lub rozwiązania nie może mieć miejsca bez uzasadnienia, a w zamówieniach o mniejszej 

wartości uzasadnienie mogą stanowić dodatkowo: powszechna dostępność przedmiotu 

zamówienia oraz obiektywna potrzeba zamawiającego.  

Zdaniem Rządu, proponowany przepis budzi wątpliwości, co do zgodności z prawem 

europejskim. Obecna regulacja art. 29 ust. 3 ustawy Pzp normująca kwestie związane 

z dopuszczalnością posłużenia się przez zamawiających przy opisie przedmiotu zamówienia 
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znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, ma charakter kompleksowy oraz w pełni 

wdraża przepisy prawa UE w tym zakresie. Opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą 

znaków towarowych z uwagi na „obiektywną potrzebę zamawiającego” było przedmiotem 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym zasady 

dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczający konkurencji mają 

zastosowanie również do zamówień nieobjętych zakresem dyrektyw dotyczących zamówień 

publicznych (m.in. wyrok Trybunału z dnia 22 września 1988 r. w sprawie 45/87 Komisja 

przeciwko Irlandii „Dundalk” oraz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie C-59/00). Potwierdza 

to również Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego 

w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami 

w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). 

Ponadto, należy wskazać, że opis przedmiotu zamówienia publicznego bez względu 

na jego wartość zawsze może podlegać badaniu z punktu widzenia swobody przepływu 

towarów, w szczególności art. 34 TFUE, który zakazuje państwom członkowskim 

wprowadzania ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym do ograniczeń 

ilościowych w przywozie. W świetle orzecznictwa Trybunału za środki o skutku 

równoważnym do ograniczeń ilościowych należy uznać ujęcie w specyfikacjach technicznych 

znaków towarowych (C-359/93 Komisja p. Holandii, pkt 29) oraz wyraźne wskazanie 

pochodzenia towaru (np. pochodzenia krajowego – C-243/89 Komisja przeciwko Danii, 

pkt 45). Jednocześnie w świetle ww. orzecznictwa Trybunału należy uznać, że obiektywne 

uzasadnienie tego rodzaju wymagań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykazanie proporcjonalności takiego rozwiązania byłoby bardzo trudne. 

Należy podkreślić, iż z danych statystycznych wynika, że liczba ofert składanych 

w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówień publicznych na dostawy jest rażąco niska 

w porównaniu do liczby ofert składanych w postępowaniach na roboty budowlane i usługi. 

Świadczy to o małej konkurencji w ubieganiu się o zamówienia na dostawy, a w konsekwencji 

gorszej efektywności wydatkowania środków publicznych na tego rodzaju zamówienia, 

co może wynikać m.in. z braku stosowania opisu przedmiotu zamówienia przy pomocy norm 

i pozacenowych kryteriów oceny ofert.  

Z powyższych względów Rząd negatywnie ocenia propozycję zmian w przepisie art. 29 

ust. 3 i 3a ustawy Pzp. 
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10) W przedłożeniu poselskim zaproponowano wprowadzenie w opisie przedmiotu 

zamówienia dodatkowych wymogów związanych z realizacją zamówienia dotyczących 

zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 

ust. 4). Zdaniem Projektodawców, takie rozwiązanie jest celowe w sytuacji, w której 

przedmiotem zamówienia publicznego są czynności, których wykonywanie odpowiada 

warunkom wykonywania pracy, a wówczas postawienie warunku zatrudniania personelu 

na podstawie umowy o pracę jest w pełni uzasadnione. 

Proponowane brzmienie art. 29 ust. 4 pkt 4 budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, 

tj. zgodności z art. 22 Konstytucji RP. Nałożenie w drodze ustawy obowiązku zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę należałoby traktować jako arbitralną ingerencję 

w sferę zachowań podmiotów gospodarczych, niedopuszczalną na gruncie przepisów 

Konstytucji. Narzucenie konkretnej formy zatrudnienia wkracza w dziedzinę wolności 

działalności gospodarczej wykonawcy, czy podwykonawcy realizujących zamówienie 

publiczne, z takim działaniem mamy do czynienia w przypadku wskazania w katalogu 

wymagań, jakie zamawiający może postawić w opisie przedmiotu zamówienia wymogu 

„zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli takie wymaganie jest 

uzasadnione charakterem zamówienia”. 

Wprowadzając zmiany w powyższym zakresie, należy mieć na uwadze, iż cel unijnych 

regulacji odnoszących się do szeroko rozumianych względów społecznych, powinien być 

definiowany w kontekście brzmienia motywu 33 dyrektywy 2004/18/WE, zgodnie z którym 

warunki realizacji zamówienia są zgodne z dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, 

bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w dokumentacji zamówienia. Mogą one w szczególności zachęcać do organizacji 

wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności 

z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład 

ustanowić wymóg – odnoszący się do realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób 

długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych 

lub młodocianych oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych niż 

przewiduje to ustawodawstwo krajowe. Tym samym powyższy cel nie może być 

interpretowany przez charakter prawny stosunku łączącego wykonawcę z daną osobą 

zaangażowaną do realizacji zamówienia publicznego. 
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Rząd wspiera poszukiwania rozwiązań prawnych zmierzających do przestrzegania 

prawa pracy w zamówieniach publicznych, niemniej jednak nie może poprzeć zmiany art. 29 

ust. 4 w brzmieniu zaproponowanym w przedłożeniu poselskim, gdyż budzi ona wątpliwości 

natury konstytucyjnej oraz  zgodności z prawem unijnym. 

 

11) Kolejna propozycja zmiany dotyczy przypadku, gdy zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych albo przewiduje udzielenie w tym samym czasie 

zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, 

wówczas wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 

ust. 4). 

W uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy wskazano, że „w przypadku zamówień, 

których przydatność do użytku jest krótkotrwała należy, zgodnie z normą dyrektywy, sumować 

ich wartość w sytuacji, kiedy możliwe jest ich jednoczesne nabycie. Nie oznacza to, 

iż zamawiający w przypadku zamówień o czasowej użyteczności zobowiązany jest szacować 

łącznie wszystkie zamówienia tego typu, które przewiduje udzielić w okresie roku 

budżetowego (czasie, na który może przewidzieć ich skalę i swe możliwości finansowe). 

Z powyższego wynika, że dla oceny, czy można podzielić niektóre rodzaje zamówień 

na części, należy brać pod uwagę przede wszystkim okoliczności dotyczące samego 

przedmiotu zamówienia.” 

Obecne brzmienie powyższego przepisu jest wiernym odzwierciedleniem uregulowania 

przedmiotowego zagadnienia zawartego w dyrektywie unijnej, którego zasadniczym celem jest 

wyeliminowanie nieuprawnionego dzielenia zamówienia na części, a tym samym uniknięcie 

przypadków niestosowania przy udzielaniu zamówień przepisów zapewniających równe 

traktowanie wykonawców, bądź też stosowanie przepisów, które w ocenie ustawodawcy 

unijnego nie zapewniają w wystarczającym stopniu równego traktowania podmiotów 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

Z przepisów dyrektywy nie wynika zaś, iż dla celów należytego szacowania wartości 

zamówienia dopuszczalne jest wprowadzenie podziału na zamówienia, których przedmiot jest 

przydatny do krótkotrwałego bądź długotrwałego użytku. Ponadto ustawodawca unijny 

nie uzależnił obowiązku łącznego szacowania wartości zamówienia od przesłanki udzielania 

zamówień w tym samym czasie, ile od przewidywania tych zamówień w planie finansowym, 

budżecie lub planie zamówień publicznych albo w momencie udzielania pierwszego 

z podobnych zamówień. Tym samym, fakt zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego kilka tygodni, czy też kilka dni później od dnia udzielenia pierwszego podobnego 

zamówienia, pozostaje bez znaczenia dla obowiązku łącznego szacowania wartości tych 

zamówień, jeżeli to późniejsze zamówienie zamawiający przewidywał w planie finansowym, 

budżecie lub planie zamówień publicznych albo w momencie udzielania pierwszego 

z podobnych zamówień. 

Wieloletnie funkcjonowanie normy ustanawiającej ogólny zakaz dzielenia zamówienia 

na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, 

w systemie prawa zamówień publicznych spowodowało, iż jej stosowanie było przedmiotem 

bogatego orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 

Finansów Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, a także wypowiedzi doktryny, 

prowadząc do utrwalenia jej wykładni. W tym stanie rzeczy, jakakolwiek próba zmiany, czy też 

doprecyzowywania tej generalnej zasady może stwarzać znaczące ryzyko powstawania 

kolejnych problemów interpretacyjnych.  

Mając na względzie powyższe, Rząd negatywnie opiniuje przedstawioną propozycję 

zmiany art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

12) Kolejna poselska propozycja dotyczy uchylenia przepisu odnoszącego się 

do zatrzymania wadium z odsetkami z powodu nieuzupełnienia na wezwanie zamawiającego 

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw (art. 46 ust. 4a). 

W świetle uzasadnienia poselskiego projektu, dyrektywa klasyczna oraz dyrektywa 

2004/17/WE (tzw. nowa dyrektywa sektorowa), nie przewidują obowiązku zatrzymania 

wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów po uprzednim wezwaniu zamawiającego. 

Zatem, jego istnienie ogranicza de facto konkurencję, gdyż doprowadza do sytuacji, w której 

wykonawca, obawiając się o utratę wadium, w ogóle nie składa oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, w przypadku gdy jedynym kryterium jest cena 

istnieje ryzyko, iż zamówienia udzielane są wykonawcy, który złożył droższą ofertę. 

Dostrzegając potrzebę wprowadzenia zmian w treści art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Rząd 

proponuje przyjęcie rozwiązania polegającego na dostosowaniu aktualnego brzmienia art. 46 

ust. 4a do utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych, która wpisuje się w ratio legis 

powyższego przepisu.  

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, przepis ten przewiduje zatrzymanie 

wadium tylko wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
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ust. 3, nie złożył w ogóle żadnych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ani wyjaśnień. Jeżeli w wyniku wezwania wysłanego na podstawie art. 26 ust. 3 

wykonawca złożył dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia, to nawet jeżeli zamawiający 

uznał je za niewystarczające, brak jest podstaw przewidzianych w art. 46 ust. 4a 

do zatrzymania wadium, jeżeli zamawiający nie wykaże wykonawcy, że nieuzupełnienie jest 

wynikiem zmowy przetargowej. Taką wykładnię art. 46 ust. 4a ustawy Pzp potwierdził również 

Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 10 maja 2013 r. I CSK 422/12 i z dnia 22 listopada 2012 r. 

II CSK 448/12 (niepubl.) stwierdzając, że przepis ten, mający charakter bezwzględnie 

obowiązujący, musi być interpretowany ściśle. Wprowadzony on został bowiem celem 

ograniczenia zmów przetargowych polegających na porozumieniu wykonawców, 

prowadzących do udzielenia zamówienia temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Wykonawcy 

mogli celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń i po zapoznaniu 

się z ofertami wycofać się z postępowania przetargowego bez żadnych konsekwencji. Przepis 

ten ma zastosowanie do takich sytuacji i chodzi w nim o brak fizyczny dokumentu 

lub oświadczenia, natomiast nie ma on zastosowania, jeżeli zostanie złożony dokument 

lub oświadczenie, także takie, które nie potwierdza spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu przetargowym. Zatrzymanie wadium może nastąpić jedynie wówczas, 

gdy niezłożenie dokumentów lub oświadczeń było zawinione przez wykonawcę, przy czym 

konieczna jest całkowita bierność, umyślność i celowość działania wykonawcy oraz nasilenie 

złej woli w niezastosowaniu się do wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów 

i oświadczeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może 

dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, 

stwarzałoby pole do nadużyć ze strony zamawiającego, prowadzących do wykorzystania 

instytucji wadium, jako sposobu nienależnego przysporzenia (zob. wyrok SN z dnia 7 listopada 

2012 r., V CSK 121/12, LEX nr 1274997). 

Tym samym, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w powyższym 

zakresie, Rząd stoi na stanowisku, iż zasadnym jest dostosowanie brzmienia projektowanego 

przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp do ugruntowanej jego wykładni, która jest podzielana 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Krajowej Izby Odwoławczej. Uwzględnienie 

powyższego stanowiska pozwoli osiągnąć pierwotnie założony cel wprowadzenia art. 46 

ust. 4a ustawy Pzp, czyli zapobieganie zmowom przetargowym wykonawców, a tym samym 

ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie, przepis 

ten przestanie być barierą zniechęcającą wykonawców do ubiegania się o zamówienia 

publiczne z powodu obawy o utratę wadium, zwłaszcza w sytuacji obiektywnego braku 
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możliwości uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub niespełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym Rząd, podzielając wyrażoną w projekcie poselskim 

konieczność dokonania zmian w zakresie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, proponuje modyfikację 

przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp w sposób przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszego 

stanowiska. 

13) W przedłożeniu poselskim proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego 

zamawiającemu badanie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w oparciu o to, czy zawiera cenę 

niższą o 30% zarówno od wartości zamówienia, jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 

w tym m.in. koszty pracy. Proponuje się wskazanie wprost, iż obowiązek wykazania, że oferta 

nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 1, 2 i 3a). 

W uzasadnieniu zmian w zakresie brzmienia art. 90 ustawy Pzp (dodawany art. 90 

ust. 2) wskazano, że „jednym z najbardziej negatywnych zjawisk na rynku zamówień 

publicznych jest ofertowanie zaniżonych cen. Po części to zjawisko jest wynikiem 

nadużywania kryterium ceny przy ocenie ofert. Niemniej, cena jest naturalnym, i często 

najważniejszym, instrumentem porównania ofert na rynku. Dlatego uwaga ustawodawcy 

powinna być skierowana na eliminację praktyki oferowania cen zaniżonych. Najdotkliwiej 

skutki tej praktyki są odczuwane w związku z oferowaniem przez wykonawców nieraz bardzo 

niskich stawek wynagrodzenia. W sektorze usług i robót budowlanych koszt pracy jest bowiem 

nieraz najistotniejszym składnikiem kosztu wykonania zamówienia. Przyjmowanie ofert 

z kosztami pracy poniżej choćby minimalnego wynagrodzenia w ogóle nie powinno mieć 

miejsca.” 

W uzasadnieniu poselskiego projektu podkreślono także, że „zaniżanie kosztów pracy 

stanowi poważny problem, bowiem powoduje wyparcie z rynku przedsiębiorców stosujących 

płacę minimalną i ponoszących wszystkie należne obciążenia publicznoprawne. 

W przeciwieństwie do klauzuli społecznej dopuszczającej wymóg zatrudnienia na umowę 

o pracę, przepis dotyczący wyliczania kosztów pracy powinien być obligatoryjny.”. 

Ponadto, w odniesieniu do rażąco niskiej ceny w uzasadnieniu poselskiego projektu 

wskazano, że „złożenie oferty z rażąco niską ceną, jest zarówno w świetle prawa polskiego 

jak i wspólnotowego podstawą do podjęcia czynności wyjaśniających wobec wykonawcy, 

który złożył taką ofertę”. Projektodawca podkreślił także, że „ustawa powinna w tym 

przypadku - podobnie jak ma to miejsce w przypadku niektórych innych bardzo trudnych 
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dowodowo czynów nieuczciwej konkurencji przenosić ciężar dowodu na osobę, której czyn 

nieuczciwej konkurencji jest zarzucany.”. 

W poselskim projekcie zaproponowano następujące rozwiązanie, że jeżeli składający 

ofertę uczestniczy w postępowaniu odwoławczym lub skargowym - byłby zobowiązany 

do samodzielnej obrony swojej oferty, natomiast, jeżeli składający ofertę nie uczestniczy 

w postępowaniu odwoławczym lub skargowym - ciężar dowodu, co do braku rażąco niskiej 

ceny w złożonej przez wykonawcę najkorzystniejszej ofercie spoczywałby na zamawiającym. 

Z uwagi na fakt, iż powyższa propozycja zmian w art. 90 łączy się z nowym 

brzmieniem przepisów art. 190 ust. 1a i art. 198ea, zawierających zmianę dotyczącą rozkładu 

ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (postępowanie 

odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem powszechnym), stanowisko 

Rządu zostanie przedstawione jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych 

propozycji. 

Rząd w pełni popiera ideę zawartą w przedłożeniu poselskim dotyczącą zmian 

legislacyjnych w zakresie wyjaśniania i eliminacji z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego ofert, które zawierają rażąco niską cenę. 

Obowiązek wnikliwej i indywidualnej oceny realności oferty wynika wprost z przepisu 

dyrektywy 2004/18/WE. Zgodnie bowiem z art. 55 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, instytucja 

zamawiająca ma dokonać weryfikacji składowych elementów oferty w drodze konsultacji 

oraz z uwzględnieniem dostarczonych dowodów. Podstawa do oceny przez zamawiającego, 

czy zaproponowana w ofercie cena jest wystarczająca do należytej realizacji przedmiotu 

zamówienia nie może jednak opierać się na wzorach arytmetycznych, czy określonych 

wartościach procentowych, które sprowadzają system weryfikowania cen zawartych w ofertach 

do czynności automatycznych. Dokonywana przez zamawiającego ocena podejrzenia rażąco 

niskiej ceny powinna być dostosowana do konkretnych okoliczności, towarzyszących danemu 

postępowaniu i sprowadzać się do weryfikacji zaproponowanej przez wykonawcę ceny 

w kontekście jej realności oraz możliwości wykonania za nią zamówienia, w sposób 

odpowiadający stawianym przez zamawiającego wymaganiom. 

W związku z powyższym, Rząd proponuje przyjęcie kompleksowych propozycji 

w zakresie zmiany przepisów art. 89 i 90 ustawy Pzp, dotyczących skutecznego wykrywania 

i eliminacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ofert z rażąco niską ceną, które 

jednocześnie umożliwią zrealizowanie celów określonych w dyrektywie 2004/18/WE 

(załącznik nr 6). 
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Jednocześnie Rząd popiera rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie ustawy 

dotyczące dodawanych art. 190 ust. 1a i art. 198ea, i rekomenduje je do dalszych prac. 

 

14) Propozycja poselska przewiduje wprowadzenie obowiązku stosowania innych 

niż cena kryteriów ofert, o ile zamawiający nie udowodni, że zastosowanie jedynie kryterium 

ceny, zamiast ceny wraz z kryteriami pozacenowymi, jest rozwiązaniem efektywniejszym 

(art. 91 ust. 2a). 

W uzasadnieniu projektu poselskiego wskazano, że „stosowanie wyłącznie kryterium 

ceny przy udzielaniu zamówień publicznych, prowadzi w wielu przypadkach do ponoszenia 

znacznie wyższych kosztów eksploatacji i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz obniżenia 

jakości świadczenia. Należy więc zobowiązać zamawiających do dokonania przy wyborze 

analizy, czy kryterium cenowe na pewno jest najbardziej opłacalne. Z tego obowiązku można 

zwolnić zamawiających sektorowych, co przepis czyni poprzez odwołanie do środków 

publicznych. Zamawiający, którzy udzielają zamówień sektorowych, działając w realiach 

rynkowych są w praktyce zmuszeni do oceniania wydatków nie tylko w perspektywie 

pojedynczego postępowania o udzielenie zamówienia, lecz także w kategorii tzw. kosztu 

finalnego.”. 

Odnosząc się do propozycji zmiany art. 91 poprzez dodanie ust. 2a należy zauważyć, 

iż dyrektywy unijne przewidują dwie grupy kryteriów uwzględnianych przy udzielaniu 

zamówień publicznych, w zależności od tego, czy zamówienia udziela się na podstawie oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej (art. 53 ust. 1 lit. a) 

dyrektywy 2004/18/WE, art. 55 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/17/WE) czy też na podstawie 

najniższej oferowanej ceny (art. 53 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE, art. 55 ust. 1 lit. b) 

dyrektywy 2004/17/WE). W przypadku udzielania zamówienia na podstawie oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiający może udzielić zamówienia opierając się 

na cenie oraz innych kryteriach, do których należy przykładowo jakość, wartość techniczna, 

właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, 

rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas 

dostarczenia lub realizacji. Wówczas jednak zamawiający dokonuje wyważenia relacji ceny 

do pozostałych kryteriów jakościowych i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie (co nie oznacza, że najtańszej).  Ponadto przyjęcie proponowanego przepisu 

może skutkować nieracjonalnym zachowaniem zamawiających, którzy dążąc do uwolnienia się 

spod obowiązku uzasadniania zastosowania wyłącznie kryterium ceny, a tym samym 
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zwolnienia się od obowiązku wykazywania, że zastosowanie innych kryteriów nie zapewni 

większej efektywności wydatkowania środków publicznych, każdorazowo i automatycznie 

stosować będą pozacenowe kryteria oceny ofert, przyznając im jednocześnie marginalne 

wartości, niemające rzeczywistego znaczenia przy wyborze oferty najkorzystniejszej, 

bądź wybierając kryteria nie podnoszące walorów jakościowych przedmiotu zamówienia.  

Niemniej jednak Rząd dostrzegając wagę problemu i w pełni popierając inicjatywę 

poselską zmierzającą do zmniejszenia liczby postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena przeprowadził 

analizę rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE w zakresie 

kryteriów oceny ofert w wybranych państwach członkowskich UE (załącznik nr 7). 

Opracowując przedmiotowy dokument uwzględniono rozwiązania prawne przyjęte 

w następujących państwach: Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, 

Wielka Brytania. Z analizy wynika, iż co do zasady stosowane są dwa typy rozwiązań: 

- pozostawienie zamawiającym pełnej swobody wyboru pomiędzy kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie a kryterium ceny, tak jak przewidują to dyrektywy w sprawie 

zamówień publicznych; 

- wprowadzenie w ustawodawstwie krajowym przepisów w pewnym stopniu 

ograniczających zastosowanie kryterium cenowego jako jedynego kryterium oceny ofert. 

Wśród państw europejskich przeważa pierwsza z opcji. Na pozostawienie swobodnego 

wyboru instytucjom zamawiającym zdecydowało się dziesięć spośród analizowanych krajów 

UE: Wielka Brytania, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Litwa, Słowacja, Szwecja, 

Węgry. W niektórych spośród tych państw korzystanie z kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie jest elementem dobrej praktyki, natomiast pojedyncze państwa zdecydowały się 

na wprowadzenie pewnych ograniczeń w odniesieniu do kryterium cenowego w zamówieniach 

poniżej progów unijnych. 

Na wprowadzenie regulacji prawnych wskazujących na preferencje w kierunku 

kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zdecydowało się natomiast siedem spośród 

analizowanych państw: Niemcy, Estonia, Łotwa, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowenia. 

Niektóre z nich, jak np. Francja czy Portugalia zastosowały rozwiązanie ograniczające 

zastosowanie kryterium cenowego tylko do określonych przypadków, inne, jak np. Hiszpania 

czy Słowenia wprowadziły obowiązek stosowania kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie do pewnych rodzajów zamówień. 



 25 

Mając na względzie powyższe, Rząd popiera kierunek zmian wskazany w poselskim 

projekcie, a jednocześnie proponuje zmodyfikowanie przedmiotowego przepisu w sposób 

przedstawiony w załączeniu do niniejszego stanowiska (załącznik nr 8). 

 

15) Poselska propozycja dotyczy wprowadzenia obowiązku umieszczania w treści 

umowy zasad dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w razie zmian 

niektórych kosztów określonych w przepisach prawa (art. 142 ust. 5). 

Proponowany przepis wprowadza obowiązek umieszczenia w treści umów w sprawach 

zamówień publicznych postanowień dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy w razie zmian niektórych kosztów określonych przepisami prawa. Projektodawcy 

uzasadniają potrzebę dodania ww. przepisu tym, że w przygotowywanych 

przez zamawiających projektach umów tzw. klauzule waloryzacyjne nie są w praktyce 

stosowane. Zdaniem autorów projektu ustawy, wykonawcy umów wieloletnich 

„są zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez 

przepisy prawa”, co jest niekorzystne tak dla wykonawców, jak i dla ich pracowników.”. 

Wskazać należy, że proponowane zmiany niewątpliwie przyczyniłyby się 

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa po stronie wykonawców w zakresie gwarancji 

utrzymania stałego poziomu zysku z tytułu realizacji umów w sprawach zamówień 

publicznych, bez względu na zmiany pozostałych składowych wynagrodzenia niezależnych 

od wykonawców lub ich kontrahentów biznesowych. Bezpieczeństwo i pewność w tej sferze 

uznać należy za jeden z istotnych elementów systemu zamówień publicznych i praw 

uczestniczących w nim wykonawców. Nie można również nie zauważyć, iż proponowana 

zmiana, w określonych sytuacjach, mogłaby mieć również pozytywny wymiar dla jednostek 

sektora finansów publicznych. Do sytuacji tych należałoby zaliczyć wszystkie przypadki 

zmniejszenia wysokości ciężarów publicznoprawnych przekładających się na kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy, która w konsekwencji musiałaby ulec odpowiedniej redukcji. 

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mogłyby 

osiągnąć z tego tytułu wymierne oszczędności środków finansowych i spożytkować je na inne 

niezbędne cele. 

Niemniej jednak ocena wprowadzenia omawianego mechanizmu w proponowanym 

brzmieniu wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy również z punktu widzenia ryzyk 

dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 
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wynikających z obligatoryjności i wynikającego z niej automatyzmu wprowadzania klauzul 

waloryzacyjnych w umowach w sprawach o zamówienia publiczne.  

Proponowany przepis w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy przenosi na zamawiających całe ryzyko kontraktowe wynikające ze zmiany 

przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług, przepisów regulujących stawki 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz unormowań odnoszących się 

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutkujących ich zwiększeniem. 

Należy wskazać, że użycie zwrotu „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

zawiera postanowienie o odpowiedniej zmianie wysokości wynagrodzenia (…)” nakłada 

na zamawiającego obowiązek każdorazowej modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów czy zmiany wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Powyższa propozycja dodania automatycznej klauzuli waloryzacyjnej stanowi 

nieuzasadnione obciążenie sektora publicznego, w tym jednostek sektora finansów 

publicznych, kosztami ewentualnego wzrostu danin publicznoprawnych zawartych 

w wynagrodzeniu wykonawcy. Uwzględniając brzmienie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być 

ponoszone w granicach limitów określonych w budżetach i planach finansowych 

oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dodanie 

w art. 142 ustawy Pzp ust. 5 może narazić zamawiających na konieczność rezygnowania 

z innych wydatków. Proponowana zmiana może okazać się niekorzystna dla budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Zamawiający powinien sam przewidywać, w oparciu o analizę przedmiotu zamówienia 

i analizę konkretnego rodzaju rynku, czy w danym przypadku uzasadnione jest stosowanie 

klauzul waloryzacyjnych. 

Zgodzić się należy z Projektodawcami, że zmiany są trudne do dokładnego 

przewidzenia i są niezależne od wykonawców, lecz ta nieprzewidywalność dotyczy 

tak wykonawców, jak i zamawiających. W wielu przypadkach zmiany regulacji w tym zakresie 

są znane na długo przed tym, nim wejdą w życie, ponieważ wysokość danin publicznych 

określana jest w przepisach prawa i wprowadzana z uwzględnieniem okresów przejściowych 

oraz odpowiednim vacatio legis. 
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W większości przypadków na etapie badania i oceny ofert zamawiający nie weryfikuje 

szczegółowo poszczególnych elementów wynagrodzenia wykonawcy w szczególności: 

1) wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikom uczestniczącym w wykonaniu 

zamówienia zawartego w cenie oferty, w tym kwot przekazywanych pracownikom 

otrzymującym wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

2) kwoty składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego zawartego w cenie oferty. 

W konsekwencji zamawiający mogą również nie dysponować odpowiednią wiedzą 

o tych składowych ceny oferty w toku realizacji umowy. Tym samym wprowadzenie 

mechanizmu automatycznej waloryzacji może stworzyć pole do bezpodstawnego podnoszenia 

wynagrodzenia wykonawcy mimo, że zmiany wprowadzone w wysokości stawki podatku 

od towarów i usług na wybrane towary, w wysokości stawek ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego, czy wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie musi w żaden 

sposób oddziaływać na koszty wykonawcy ponoszone w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego. Przy wykonywaniu zamówień bardzo często są angażowane osoby, które 

rozliczają się z wykonawcą zamówienia w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak na przykład 

umowę o dzieło, do których przepisy prawa pracy nie mają zastosowania. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż realizacja umów z zakresu zamówień 

publicznych obejmuje swoim zakresem zadania o znacznej złożoności, których poszczególne 

elementy składowe mogą być obciążone różną stawką podatku od towarów i usług. 

Zatem nie każda zmiana stawki podatku od towarów i usług musi oddziaływać na wzrost 

kosztów ponoszonych przez wykonawcę zamówienia publicznego. 

W przypadku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana przepisów 

mogących mieć wpływ na wynagrodzenie wykonawcy zamówienia publicznego jest 

przedmiotem analiz i uzgodnień, które są prowadzone w długim okresie czasu przez partnerów 

dialogu społecznego. Zatem wykonawcy z pewnym wyprzedzeniem czasowym dysponują 

wiedzą, pozwalającą na kształtowanie potencjalnego stosunku prawnego z zamawiającym 

w toku postępowania o zamówienie publiczne. 

W tym kontekście wskazać również należy, że przepisy ustawy Pzp już w obecnym 

brzmieniu zawierają instrumenty niezbędne dla ukształtowania stosunku prawnego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych. Wskazać tu należy 

na normę wyrażoną w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zamawiający ma możliwość 

wprowadzenia odpowiednich zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
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pod warunkiem przewidzenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określenia warunków dokonania tych zmian. Wydaje się zatem 

słusznym twierdzenie, że przy wykorzystaniu instrumentów prawnych ochrony własnych 

interesów, dostępnych wykonawcom także na etapie przygotowania ofert, nie mają oni 

przeszkód do zagwarantowania sobie w toku postępowania o udzielenie zamówienia zapisów 

umownych w zakresie klauzul waloryzacyjnych. W skrajnym przypadku, ryzyka podwyższenia 

danin publicznoprawnych wykonawcy mogą uwzględnić w cenie składanej oferty. 

Wprowadzenie automatyzmu w tym zakresie będzie natomiast skutkować zaistnieniem 

sytuacji, w których ryzyko nieprzewidywalnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

zamówienia publicznego zostanie przeniesione na zamawiającego. Rozwiązanie takie jest 

niekorzystne dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, gdyż może doprowadzić do powstania zobowiązań finansowych, na które 

nie będą posiadały pokrycia w dostępnych im limitach finansowych. W konsekwencji może 

to narazić jednostki na konieczność dokonywania wydatków ze środków publicznych 

przekraczających limity określone w planach finansowych, co stanowi naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 168). 

Niewątpliwie upowszechnienie klauzul waloryzacyjnych jest pożądane. Takie klauzule, 

w przypadku umów o dłuższym czasie realizacji, należą do dobrej praktyki umownej w obrocie 

gospodarczym. Poszanowanie uzasadnionych interesów przedsiębiorców przemawia 

za wzmocnieniem pozycji tych zamawiających, którzy chcieliby stosować te klauzule. 

 

W związku z powyższym, Rząd zgadza się na fakultatywne stosowanie klauzul 

waloryzacyjnych w zamówieniach publicznych, jednocześnie zwraca uwagę, że obecnie 

przepis art. 144 ust. 1 ustawy Pzp daje możliwość stosowania tego rodzaju klauzul. 

 

16) W przedłożeniu poselskim zawarto przepisy przejściowe (art. 4 projektu) mające 

nacelu uregulowanie kwestii stosowania właściwego brzmienia przepisów w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie projektowanej 

regulacji, jaki również stosowania właściwych przepisów do umów w sprawie zamówień 

publicznych.   
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 W ocenie Rządu, słusznie zostały zaprojektowane przepisy o charakterze przejściowym 

mające na celu uregulowanie kwestii będących w toku w momencie wejścia w życie 

projektowanych przepisów postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów, a także 

kwestii zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego. W ocenie Rządu przepis art. 4 

będzie jednak wymagał uzupełnienia w przypadku uwzględnienia w toku prac parlamentarnych 

propozycji zmian w przepisach ustawy Pzp zaproponowanych w niniejszym stanowisku Rządu. 

 Ponadto z uwagi na zaprezentowane w pkt 4 stanowisko Rządu nie wydaje się, 

aby zachodziła potrzeba regulowania kwestii, które zostały przewidziane w art. 2 i 3 projektu 

poselskiego. 

 

 Reasumując, Rząd pozytywnie opiniuje kierunek zmian przedstawionych 

w poselskim projekcie i popiera skierowanie go do dalszych prac, z zastrzeżeniem 

wątpliwości przedstawionych w niniejszym stanowisku 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykres obrazujący wysokość progów bagatelności w poszczególnych krajach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

2. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania w przepisie art. 5a zasad udzielania zamówień na usługi 

niepriorytetowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

3. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania w przepisie art. 8 ustawy możliwości nieujawniania informacji 

o danych osobowych oraz wysokości honorarium wykonawcy zamówienia udzielonego 
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w trybie z wolnej ręki w zakresie działalności kulturalnej lub w zakresie działalności 

twórczej lub artystycznej. 

4. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie zgodnej z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

i prawem unijnym przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się 

o uzyskanie zamówienia publicznego; 

5. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie modyfikacji przepisu art. 46 ust. 4a, odnoszącego się do zatrzymania 

wadium wykonawcy w związku z nieuzupełnieniem przez niego na wezwanie 

zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw; 

6. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie efektywnego wykrywania i eliminacji ofert zawierających rażąco niską cenę 

z postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 

7. Stosowanie kryteriów oceny ofert w wybranych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; 

8. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania dotyczącego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. 

 



Załącznik nr 1 

 

Wykres obrazujący wysokość progów bagatelności w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
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Załącznik nr 2 
 
Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania w przepisie art. 5a zasad udzielania zamówień na usługi 

niepriorytetowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wraz z uzasadnieniem 

 
Proponuje się uchylenie w art. 5 ust. 1a oraz dodanie nowego art. 5a w brzmieniu: 
 
„Art. 5a. 1. Gdy wartość zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 jest mniejsza niż kwoty 

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

ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej zapraszając do składania ofert 

wszystkich zainteresowanych wykonawców. 

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia oferty. 

3. Zamówienia udziela się w sposób zapewniający przejrzystość, na podstawie 

niedyskryminacyjnych i obiektywnych kryteriów, oraz zapewniając równe traktowanie 

podmiotów ubiegających się o zamówienie. 

4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na swojej stronie 

internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię 

i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia, albo informację 

o nieudzieleniu tego zamówienia. 

5. Zamawiający może udzielić zamówienia, o którym mowa w ust. 1, po negocjacjach tylko 

z jednym wykonawcą, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek z art. 67 ust. 1. Przepis 

ust. 4 stosuje się.”. 

 

Uzasadnienie 

Celem zaproponowanej regulacji jest odformalizowanie postępowania o zamówienie 

publiczne, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe o wartościach nieprzekraczających 

progów obowiązywania unijnych dyrektyw o zamówieniach publicznych. Równocześnie 

projektowany przepis zapewnia pełną zgodność udzielania zamówień na usługi 

niepriorytetowe z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, utrzymując jako zasadę 

obowiązek konkurencyjnego i przejrzystego wyboru wykonawców takich zamówień. Zgodnie 

z projektowanymi rozwiązaniami, zamawiający będzie wszczynał postępowanie 
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o zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej niż progi dyrektyw 

poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu, chyba że będzie zachodziła któraś 

z okoliczności pozwalających na udzielenie zamówienia bezpośrednio, wybranemu 

przez zamawiającego wykonawcy. Okolicznościami pozwalającymi na odstąpienie 

od publikacji takiego ogłoszenia będą okoliczności wskazane w art. 67 ust. 1 ustawy 

czyli okoliczności pozwalające na zastosowanie zamówienia z wolnej ręki. W sytuacji kiedy 

nie będzie zachodziła żadna z tych okoliczności zamawiający będzie miał obowiązek udzielić 

zamówienia w postępowaniu konkurencyjnym opisanym w projektowanym art. 5a. W tym 

celu zamawiający będzie miał najpierw obowiązek opublikować na swojej stronie 

internetowej ogłoszenie zapraszające wszystkich zainteresowanych wykonawców 

do składania ofert. W ogłoszeniu powinien wskazać termin do upływu, którego możliwe 

będzie złożenie ofert. Projekt nie określa tego terminu pozostawiając to uznaniu 

zamawiającego. Wyznaczony termin składania ofert powinien wszakże uwzględniać czas 

niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Samo postępowanie o zamówienie publiczne 

będzie się toczyć wg reguł określonych przez zamawiającego, bez narzucania mu 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. Mechanizm przewidziany w tym przepisie został 

przewidziany jako odrębna formuła udzielenia zamówienia niepowiązana z obowiązującymi 

procedurami uregulowanymi w  Dziale II Rozdziale 3 ustawy. Tym samym, do udzielania 

zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych będą miały 

zastosowanie wyłącznie regulacje przewidziane w projektowanym przepisie oraz nie znajdą 

do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jest to rozwiązanie stosowane w szeregu krajów UE, np. Francji, Chorwacji, 

czy na Litwie, które w podobny sposób odformalizowały zamówienia publiczne na usługi 

niepriorytetowe. I tak, projekt nie określa, jakie warunki powinny zostać postawione przez 

zamawiającemu wykonawcy, ani też w oparciu o jakie kryteria nastąpić powinien wybór 

oferty. Aby zapewnić zgodność z zasadami wynikającymi z prawa europejskiego proponuje 

się wszakże, aby postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone było w sposób 

zapewniający przejrzystość, oraz równe traktowanie podmiotów ubiegających się 

o zamówienie, wybór zaś wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego był dokonany w oparciu o niedyskryminacyjne i obiektywne 

kryteria. Po zakończonym postępowaniu zamawiający będzie miał obowiązek publikacji 

informacji o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, 

z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 
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zamówienia. Podobnie jak ogłoszenie o zamówieniu również ta informacja będzie 

publikowana na stronie internetowej. Obowiązek publikacji takiego ogłoszenia będzie 

zachodził także w sytuacji, kiedy zamawiający udzieli zamówienia po przeprowadzeniu 

negocjacji z wybranym wykonawcą bez przeprowadzenia opisanego wyżej przejrzystego 

i konkurencyjnego postępowania.  

 



Załącznik nr 3 
 

Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania w przepisie art. 8 ustawy możliwości nieujawniania informacji 

o danych osobowych oraz wysokości honorarium wykonawcy zamówienia udzielonego 

w trybie z wolnej ręki w zakresie działalności kulturalnej lub w zakresie działalności 

twórczej lub artystycznej. 

 

Proponuje się dodanie ust. 5 w art. 8 w brzmieniu: 
 
„5. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający 

może nie ujawniać: 

1) danych osobowych wykonawcy w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

2) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zamówienia udzielonego 

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c 

- na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, 

koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu 

edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych, jeżeli zamówienia te nie służą 

wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności i wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.”. 

 

 

Uzasadnienie 

 

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych artystów i twórców oraz osób, które 

współpracują z instytucjami kultury, np. kolekcjonerów, którzy sprzedają swoje zbiory 

muzeom, proponuje się uzupełnienie przepisu art. 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym 

postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, o kolejny wyjątek dotyczący 

przedmiotowej zasady jawności. 

Zgodnie z projektowanym przepisem w dwóch przypadkach zamawiający będzie mógł 

zdecydować o nieujawnianiu danych osobowych lub wysokości wynagrodzenia wykonawcy 

zamówienia, (1) w przypadku zamówienia w zakresie działalności kulturalnej udzielonego 
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w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających 

z odrębnych przepisów (np. zakup danego obrazu od kolekcjonera) oraz (2) w przypadku 

zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej udzielonego w trybie z wolnej 

ręki. Jednocześnie zamawiający będzie mógł zdecydować o nieujawnianiu danych osobowych 

lub wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia wyłącznie w przypadkach 

uzasadnionych ochroną prywatności lub interesem publicznym oraz wyłącznie w stosunku 

do tych postępowań o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, 

festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej 

lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 

zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. 

Warunkiem, jaki będzie musiał spełnić wykonawca by jego dane osobowe 

oraz wysokość honorarium mogły podlegać ochronie, mimo obowiązującej zasady jawności 

postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zastrzeżenie, dokonane nie później niż przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nieujawnianie informacji 

dotyczących danych osobowych lub wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku 

podjęcia takiej decyzji przez zamawiającego w wyniku zastrzeżenia tych informacji 

przez wykonawcę zamówienia, nie będzie obejmowało organów kontrolujących, członków 

Krajowej Izby Odwoławczej, czy sędziów. 



Załącznik nr 4 
 
Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie zgodnej z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

i prawem unijnym przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się 

o uzyskanie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem (art. 24 ust. 2a oraz art. 24 

ust. 1 pkt 1 i 1a, art. 24a, art. 67 ust. 4, art. 131e ust. 1, 4a i 5, art. 138c ust. 1 pkt 5 

oraz art. 154 pkt 5a i art. 154b) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24:  

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 1a, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który w okresie 5 lat, a w przypadku dostaw lub usług 

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, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział 

taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”; 

2) uchyla się art. 24a; 

3) w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 

pkt 2 i 3 oraz art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 

pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.”; 

4) w art. 131e: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 – 9 i ust. 2;”, 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wykonawcę, który 

w okresie 5 lat, a w przypadku dostaw lub usług 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, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 

przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki 

wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie 

zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.”; 

5) w art. 138c w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku 

do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.”; 

6) w art. 154 uchyla się pkt 5a; 

7) uchyla się art. 154b. 

 

 

Uzasadnienie 

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w sprawie C – 465/11 dokonał interpretacji art. 45 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE 

(tzw. dyrektywy klasycznej). Interpretacja dokonana przez ETS ma wpływ na treść obecnie 

obowiązujących przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp. W związku z tym konieczne 

jest wprowadzenie zmiany ww. przepisów w taki sposób, aby były one w pełni zgodne 

z wnioskami wyciągniętymi przez ETS. Proponuje się zatem doprecyzowanie przepisów 
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ustawy Pzp poprzez wskazanie, iż zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu 

o zamówienie publiczne wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych jeżeli zamawiający 

przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projektowany przepis obejmie zarówno 

sytuacje, gdy naruszenie obowiązków zawodowych nastąpiło na skutek działania, 

jak i zaniechania wykonawcy. 

W ww. orzeczeniu Trybunał uznał, że zakres pojęcia „poważnego wykroczenia 

zawodowego”, o którym mowa w art. 45 ust. 2 lit d) nie ogranicza się do naruszenia wąsko 

rozumianych norm deontologicznych obowiązujących w danym zawodzie, których naruszenie 

stwierdza właściwy organ dyscyplinarny ustanowiony dla tego zawodu lub prawomocne 

orzeczenie sądowe. Zdaniem Trybunału, co do zasady, niewykonanie zobowiązań umownych 

po stronie wykonawcy można również uznać za wykroczenie zawodowe, jednakże pojęcie 

„poważnego wykroczenia” odnosi się do takiego zachowania danego wykonawcy, które 

wykazuje zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony. 

Z drugiej jednak strony Trybunał uznał, że  wykluczenie wykonawcy, który 

nie wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań umownych, nie powinno mieć charakteru 

automatycznego, lecz powinno być poprzedzone zindywidualizowaną oceną konkretnego 

przypadku celem ustalenia czy niewywiązanie się z zobowiązań umownych przez wykonawcę 

zamówienia publicznego jest wynikiem jego zamierzonego działania lub stosunkowo 

poważnego niedbalstwa. A zatem, wykluczenie wykonawcy jest dopuszczalne na podstawie 

art. 45 ust. 2 lit d) o ile zamawiający jest w stanie, w oparciu o dowolne środki dowodowe, 

po przeprowadzeniu analizy określonego stanu faktycznego, wykazać, że wykonawca jest 

winny poważnego wykroczenia zawodowego, obejmującego również niewykonanie 

lub niewłaściwe wykonanie zamówienia, o ile niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 

zamówienia było wynikiem zamierzonego działania lub stosunkowo poważnego niedbalstwa 

ze strony danego wykonawcy. 

W związku z faktem, iż polskiemu systemowi prawnemu nie jest znane pojęcie 

„poważnego wykroczenia zawodowego”, a samo pojęcie „wykroczenie” jest wiązane 

z przepisami zawartymi w Kodeksie wykroczeń oraz przepisami sankcjonującymi zawartymi 
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w poszczególnych ustawach obejmujących wykroczenia, jak również w związku z faktem, 

iż nie jest możliwe zawarcie w przepisach Prawa zamówień publicznych wszelkich norm 

deontologicznych obowiązujących w poszczególnych zawodach, konieczne było użycie 

innych sformułowań oddających zakres znaczeniowy, który pojęciu „wykroczenie 

zawodowe” został przypisany tak przez przepisy dyrektywy klasycznej, jak i przez Trybunał. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż posłużenie się w projektowanym art. 24 

ust. 2a pojęciami, których zakres został zdefiniowany przez polski system prawa, skutkuje 

powstaniem normy spełniającej wymagania dotyczące określoności prawa, mającego 

szczególnie istotne znaczenie przy formułowaniu przepisów o charakterze w pewien sposób 

sankcyjnym, w tym przypadku przepisów dotyczących wykluczenia wykonawcy 

z postępowania. 

Zaznaczyć ponadto należy, iż katalog czynności mieszczących się w pojęciu 

wykroczenia zawodowego, ma charakter otwarty. Stosownie bowiem do brzmienia motywu 

43 dyrektywy klasycznej „jeżeli istnieją stosowne przepisy prawa krajowego, 

nieprzestrzeganie ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska lub też ustawodawstwa 

dotyczącego niezgodnych z prawem porozumień w ramach procedur udzielania zamówień 

publicznych, które stanowiło przedmiot ostatecznego orzeczenia sądu lub decyzji mającej 

równoważny skutek, może zostać uznane za wykroczenie przeciwko etyce zawodowej 

wykonawcy lub za poważne naruszenie”. Tym samym, za poważne naruszenie obowiązków 

zawodowych może być m.in. zawarcie zmowy przetargowej bądź inne działania przykładowo 

wskazane w motywie 43 dyrektywy. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż posłużenie się w projektowanym przepisie art. 24 

ust. 2a pojęciem „rażące niedbalstwo” oraz „naruszenie obowiązków zawodowych” 

przyczynia się również do pełnego oddania treści orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie w sprawie C – 465/11, a tym samym 

art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym „z udziału 

w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który: (…) jest winny poważnego 

wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje 

zamawiające;”. 

 Odnosząc się do kolejnego zwrotu zawartego w projektowanym art. 24 ust. 2a 

„udowodnionego dowolnymi środkami przez zamawiającego”, należy zauważyć, 

że ustanowienie otwartego katalogu środków dowodowych wynika wprost z prawa unijnego; 
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zwrot ten pochodzi z art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy klasycznej. Pojęciem 

tym posłużył się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekając w sprawie 

w sprawie C – 465/11.  

Zgodnie z omawianym orzeczeniem Trybunału, niedopuszczalne jest wprowadzenie 

przepisów, które zobowiązywałyby zamawiającego do automatycznego wykluczenia 

wykonawcy z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Równocześnie 

konieczne jest wprowadzenie regulacji wymagającej od zamawiającego zindywidualizowanej 

oceny postawy danego wykonawcy. 

Mając powyższe na względzie, w projektowanym art. 24 ust. 2a zaproponowano 

jednoznaczne wskazanie, że zamawiający będzie mógł wykazać za pomocą dowolnych 

środków dowodowych poważne naruszenie obowiązków zawodowych, w szczególności 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, tj. proponując otworzenie katalogu 

dowodów, którymi może posłużyć się zamawiający w celu wykluczenia wykonawcy, oddano 

zarówno treść omawianego orzeczenia Trybunału, jak i stworzono realne oraz elastyczne 

narzędzie umożliwiające zamawiającemu niedopuszczenie do sytuacji, w której realizacja 

zamówienia jest powierzana wykonawcy nielegitymizującemu się wiarygodnością zawodową, 

co skutkuje powstaniem ryzyka nieprawidłowego wykonania zamówienia. 

Środkami dowodowymi będą mogły być, co jest niezaprzeczalne, orzeczenia sądu oraz 

odpowiednich komisji dyscyplinarnych stwierdzające, że wykonawca dopuścił się rażącego 

niedbalstwa lub w wyniku zamierzonego działania nie wywiązał się ze swoich obowiązków 

lub też w inny sposób poważnie naruszył obowiązki zawodowe. Ponadto, dowodami tymi 

będą mogły być wszelkie dokumenty posiadane przez zamawiającego poświadczające 

dopuszczenie się przez wykonawcę co najmniej rażącego niedbalstwa przy realizacji 

zobowiązań, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia publicznego. Dowody te będą 

mogły pochodzić zarówno od zamawiającego jak i z innych źródeł, w tym od innych 

zamawiających. Dowodami tymi będą przede wszystkim protokoły z postępowań, protokoły 

dotyczące odebrania przedmiotu zamówienia, dokumenty sądowe dotyczące dochodzenia 

roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia. 

Podkreślić należy, iż zamawiający posługując się ww. dowodami będzie musiał  udowodnić 

w postępowaniu prowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem, 

iż w stosunku do wykonawcy wypełnione zostały przesłanki dotyczące wykluczenia. 

Zaproponowano również, aby projektowany art. 24 ust. 2a miał charakter 

fakultatywny, tj. by zamawiający podejmował decyzję o tym, czy będzie omawianą 
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przesłankę wykluczenia wykonawcy w danym postępowaniu stosował. Zamawiający będzie 

decyzję o jej stosowaniu podejmował przed wszczęciem postępowania, a informację 

o tym zamieszczał w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Jednocześnie, w przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu przedmiotowej 

przesłanki wykluczenia, zamawiający będzie obowiązany traktować wszystkich wykonawców 

w tożsamy sposób, tj. w sytuacji, gdy dwóch wykonawców znajduje się w zbliżonej sytuacji 

wpływającej na ich wiarygodność zawodową i zamawiający dysponuje analogicznymi 

dowodami w obydwu sprawach, będzie on zobowiązany do podjęcia wobec obydwu 

wykonawców takich samych działań. Tym samym, w powyższej sytuacji nie będzie możliwe 

podjęcie przez zamawiającego decyzji o wykluczeniu tylko jednego z wykonawców. 

W tym miejscu podkreślić należy, iż projektowany przepis art. 24 ust. 2a nie zmienia, 

a tym bardziej nie uchyla, podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jakimi są równe traktowanie wykonawców oraz zasada uczciwej 

konkurencji. 

Podobnie jak ma to miejsce w świetle obowiązujących przepisów, negatywne skutki 

zawinionych uchybień wykonawcy wpływających na jego wiarygodność zawodową będą 

ograniczone ramami czasowymi, w przypadku zamówień na dostawy lub usługi okres 

ten będzie wynosił 3 lata, a na roboty budowlane 5 lat. 

W związku z wprowadzeniem przepisu art. 24 ust. 2a, uchyleniu będą podlegały 

przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz przepisy związane z prowadzeniem wykazu 

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, tj. art. 24a, art. 154 pkt 5a i art. 154b. Jednocześnie, zostało zaproponowane 

wprowadzenie zmian do przepisów art. 67 ust. 4, art. 131e ust. 1 oraz art. 138c ust. 1 pkt 5 

odzwierciedlających projektowane regulacje w zakresie wykluczania wykonawców. Zmiany 

zawarte w ww. przepisach stanowią tak zwane konsekwencje legislacyjne zmian 

wprowadzanych w ramach art. 24. 

Podkreślić należy, iż wśród wyżej wymienionych przepisów uchylanych w związku 

z wprowadzeniem art. 24 ust. 2a znajdują się regulacje dotyczące tzw. „czarnej listy”, 

czyli prowadzenia wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie, a także regulacje obligujące zamawiających 

do przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych stosownego orzeczenia sądu 

niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się oraz informacji w przedmiotowym zakresie 

dotyczących danych wykonawcy (imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, 
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adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, a w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej - firma oraz siedziba, a także numer wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego). Uchylenie ww. przepisów nie tylko wpłynie 

na zmniejszenie obciążeń administracyjnych zamawiających, ale także wymusi faktyczne, 

a wymagane przez omawiane orzeczenie Trybunału, indywidualne podejście 

przez zamawiającego do każdego z wykonawców biorących udział w danym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec uchylenia przepisów dotyczących wykazu 

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, a tym samym wobec braku przedmiotowego wykazu i danych wykonawców, 

zamawiający każdorazowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania wykonawcy 

i rozważenia, czy w jego działalności zawodowej nie miały miejsca sytuacje, które powinny 

powodować wykluczenie z udziału w postępowaniu, o ile przewidział tę przesłankę 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Konieczność wprowadzenia omawianych przepisów w odrębnych ustępach przepisów art. 24 

ust. 2a i art. 131e ust. 1a wynika z faktu, iż projektowane przesłanki wykluczenia różnią się 

zasadniczo od obecnie przewidzianych w ustawie Pzp, co do których wykonawca, 

na podstawie art. 26 ust. 2a Pzp na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio na dzień składania wniosków 

lub składania ofert m.in. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1. Przepis art. 26 ust. 2a nie będzie miał zastosowania 

do proponowanych przesłanek wykluczenia, których zastosowanie i udowodnienie będzie 

spoczywało wyłącznie na zamawiającym. 



Załącznik nr 5 
 

Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie modyfikacji przepisu art. 46 ust. 4a wraz z uzasadnieniem 

 

„4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, oraz zachodzą łącznie następujące przesłanki: 

1) wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy lub jego oferta 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, 7 lub 8; 

2) zachowanie wykonawcy wskazuje na uchylanie się od obowiązku złożenia 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw 

lub wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ; 

3) oferta wykonawcy, na podstawie kryteriów oceny ofert, byłaby uznana 

za korzystniejszą od oferty wybranej przez zamawiającego; 

4) wykonawca nie udowodnił, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń 

lub pełnomocnictw lub niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3, wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie.”. 

 

Uzasadnienie 

 Obecna regulacja dotycząca zatrzymania wadium w związku z nieuzupełnieniem 

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, przewidziana w art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo 

zamówień publicznych nie spełnia oczekiwań w zakresie realizacji celu tego przepisu.  

Zdarzają się przypadki zatrzymania wadium z powodu obawy przed poniesieniem 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w okolicznościach, 

w których nieuzupełnienie dokumentu w żaden sposób nie mogło być podyktowane 

nieuprawnionym wpływem na przebieg postępowania. 

Przepis ten podważa zasadę otwartości systemu zamówień publicznych 

na konkurencję. Zatrzymanie wadium w okolicznościach, w których wykonawca składa ofertę 

w dobrej wierze i z okoliczności nie wynika nastawienie na utrudnienie konkurencji, 
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zniechęca przedsiębiorców do udziału w postępowaniach przede wszystkim ze szkodą 

dla samych zamawiających, którzy w warunkach ograniczonej konkurencji mają mniejsze 

szanse na uzyskanie rzeczywiście korzystnej oferty.  

Stąd też, proponuje się modyfikację ww. przepisu w ten sposób, aby zamawiający 

zatrzymywał wadium wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zostanie wykluczony 

z udziału w postępowaniu z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp) lub odrzucenie oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2, 7 lub 8, zachowanie wykonawcy wskazuje na uchylenie się od obowiązku 

złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 

lub pełnomocnictw, lub od wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, oferta wykonawcy byłaby korzystniejsza od oferty wybranej 

przez zamawiającego jako najkorzystniejsza, a jednocześnie wykonawca nie będzie w stanie 

udowodnić, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub niewyrażenie 

zgody na poprawienie omyłki wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

W trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, są uzupełniane trzy kategorie dokumentów: 

podmiotowe, przedmiotowe i pełnomocnictwa. Nieuzupełnienie dokumentów podmiotowych 

skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 

Pzp. Nieuzupełnienie dokumentów przedmiotowych skutkuje odrzuceniem oferty, 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nieuzupełnienie pełnomocnictwa skutkuje 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, bowiem zgodnie z art. 104 

zd. pierwsze Kodeksu cywilnego „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym 

imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.”. 

Należy także podkreślić, że w odniesieniu do poprawienia omyłki uchylanie się 

od wyrażenia zgody na jej poprawienie winno być interpretowane jako dotyczące wyłącznie 

tych sytuacji, gdy odmowa wyrażenia zgody jest nieuzasadniona ekonomicznie. Odmowa 

wyrażenia zgody nie byłaby traktowana jako uchylanie się w przypadku, gdy w wyniku 

poprawienia omyłki wykonanie zamówienia stałoby się dla wykonawcy niekorzystne 

ekonomicznie, prowadziłoby do rozszerzenia zakresu przedmiotowego tudzież w przypadku 

innych okoliczności uzasadniających brak wyrażenia zgody na poprawienie omyłki. 

Powyższa zmiana pozwoli ograniczyć stosowanie powyższego przepisu jedynie 

do przypadków, które stanowiły ratio legis wprowadzenia przepisu art. 46 ust. 4a do ustawy 
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Pzp, mianowicie zapobieganie zmowom przetargowym, a tym samym wsparcie naczelnej 

zasady systemu zamówień publicznych – uczciwej konkurencji. 

Przesłanka określona w art. 46 ust. 4a pkt 1 służy zagwarantowaniu możliwości 

zastosowania instytucji zatrzymania wadiów do wszelkich form niezłożenia przez wykonawcę 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, jak również niewyrażenia zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, skutkujących faktycznym 

uniemożliwieniem wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej, tj. wykluczeniem wykonawcy 

(skutek podmiotowy), lub odrzuceniem oferty (skutek przedmiotowy). Przesłanka ta służy 

zapobieżeniu zawierania pomiędzy wykonawcami zmów przetargowych w formie 

tzw. ograniczania ofert (ang. bid-supression). 

Jednocześnie złożenie w jakikolwiek sposób wadliwych, tj. przykładowo 

niekompletnych, nieprawidłowych, czy nieaktualnych dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 ustawy stanowi w istocie niezłożenie tych dokumentów lub oświadczeń, 

lub pełnomocnictw i przy spełnieniu kumulatywnych przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a 

pkt 1- 4  ustawy prowadzić będzie do zastosowania instytucji zatrzymania wadium. 

Jednocześnie, przepis ten wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą (por. wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt I CSK 444/12), która interpretowała obecny 

przepis z art. 46 ust. 4a w sposób celowościowy, eliminując tym samym te interpretacje, które 

skutkowały wypaczeniem instytucji zatrzymania wadium w kontekście zasady uczciwej 

konkurencji. 



Załącznik nr 6 
 
Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie efektywnego wykrywania i eliminacji ofert zawierających rażąco niską cenę 

z postępowań o udzielenie zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem (art. 90 

oraz art. 8 ust. 4, art. 46 ust. 6 art. 89 ust. 1 pkt 4) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawartych 

w złożonych przez wykonawcę dowodach lub przedstawionych podczas konsultacji, 

o których mowa w art. 90 ust. 2, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

ich złożenia lub przedstawienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.”; 

2) w art. 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą łącznie 

następujące przesłanki: 

1) oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

2) zachowanie wykonawcy wskazuje na uchylanie się od obowiązku złożenia 

dowodów lub uczestniczenia w konsultacjach, o których mowa w art. 90 ust. 2; 

3) oferta wykonawcy, na podstawie kryteriów oceny ofert, byłaby uznana 

za korzystniejszą od oferty wybranej przez zamawiającego.”; 

3) w art. 89 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wykonawca, w procedurze przewidzianej w art. 90 ustawy, nie wykazał, 

iż zawarta w jego ofercie cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia;”; 

4) w art. 90:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, 

zamawiający zwraca się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółowych 

informacji dotyczących tych składowych elementów oferty, które uważa za istotne, 

w szczególności w zakresie: 

1) aspektów finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług 

lub zastosowanej metody budowlanej; 

2) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, 

które będą dostępne wykonawcy przy realizacji zamówienia; 

3) oryginalności towarów, usług lub robót budowlanych proponowanych 

przez wykonawcę; 

4) zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu zatrudnienia, 

a także warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, 

w którym realizowane są roboty budowlane, usługi lub dostawy; 

5) możliwości uzyskania przez wykonawcę pomocy publicznej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający wyznacza wykonawcy 

termin na złożenie dowodów zmierzających do wykazania, iż cena jego oferty jest 

uzasadniona i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich przygotowanie i złożenie. Jeżeli 

ze złożonych dowodów nie wynika, że cena oferty umożliwia realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, zamawiający przeprowadza 

konsultacje z wykonawcą, który je złożył. Wykonawca może przedstawić, 

oprócz dowodów w zakresie żądanym przez zamawiającego, również dowody 

dotyczące innych składowych elementów oferty, które w ocenie wykonawcy mają 

wpływ na wysokość ceny oferty. Zamawiający weryfikując składowe elementy 

oferty objęte zakresem jego żądania, uwzględnia dowody dotyczące innych 

składowych elementów oferty, które przedstawił wykonawca.”, 
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c) uchyla się ust. 3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia 

Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4, która według zamawiającego zawierała cenę rażąco niską z powodu 

udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej.”. 

 

Uzasadnienie 

 

Rzetelne i dogłębne badanie wiarygodności proponowanych przez wykonawców cen 

ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji zamówienia publicznego a tym sam 

realizacji przez administrację zadań publicznych. Udzielenie zamówienia wykonawcy, 

który złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę, stanowić może poważne zagrożenie 

dla prawidłowej realizacji zamówienia a tym samym wywoływać bardzo doniosłe negatywne 

skutki gospodarcze oraz dodatkowe (wyższe) koszty realizacji zadań publicznych. Dlatego 

też oprócz zmian, wprowadzonych nowelą Pzp z dnia 12 października 2012 r. (Dz. U. 

poz. 1271) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), dotyczących poszerzenia możliwości 

badania rzetelności samych wykonawców, dla skutecznego eliminowania ryzyka wyboru 

niewiarygodnych ofert konieczne jest także poszerzenie instrumentów dostępnych 

administracji publicznej mających na celu wnikliwe badanie realności ceny proponowanej 

przez wykonawcę na etapie składania ofert. Celem proponowanych zmian jest zatem 

stworzenie mechanizmów umożliwiających wyeliminowanie ryzyka nienależytego 

wykonania zamówienia w sytuacji, w której, przy uwzględnieniu gospodarnego zarządzania 

wykonawcy, uzasadnione jest prawdopodobieństwo złożenia oferty zawierającej cenę, która 

nie pokrywa kosztów wytworzenia produktu, świadczenia usługi czy wykonania roboty 

budowlanej będących przedmiotem zamówienia. 
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Uchwalone i niezmiennie obowiązujące od roku 2004 przepisy ustawy w zakresie 

badania rażąco niskiej ceny oraz praktyka ich stosowania okazały się niewystarczające 

dla skutecznej ochrony zamówień publicznych przed zjawiskiem składania i wyboru ofert 

o niewiarygodnie niskich cenach. Od początku obowiązywania przepisów regulujących 

kwestie badania oferty z rażąco niską ceną nie udało się także wypracować spójnego 

orzecznictwa wyznaczającego właściwe ramy dla działań administracji w powyższym 

zakresie. Podstawową zatem wadą istniejących rozwiązań jest ich niejednoznaczność, 

wzmacniana dodatkowo niejednolitą linią orzeczniczą, co skutkuje brakiem pewności 

w działaniach administracji publicznej, potęgowanych obawą przed środkami ochrony 

prawnej przysługującymi wykonawcom na podstawie prawa europejskiego oraz ustawy. 

Proponuje się zatem doprecyzowanie, że w sytuacji, gdy cena oferty wydaje się rażąco 

niska i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów prawa, zamawiający będzie obowiązany do zwrócenia się 

do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących składowych elementów oferty. 

Tym samym, podstawowym warunkiem badania ceny oferty, która to czynność poprzedzać 

musi ewentualne odrzucenie oferty, będzie równoczesne wystąpienie dwóch przesłanek – 

ceny, która wydaje się rażąco niska, i wątpliwości zamawiającego, co do możliwości 

wykonania za tę cenę przedmiotu zamówienia.  

Projektowana regulacja, poprzez określenie okoliczności, których wystąpienie 

upoważnia zamawiającego do rozpoczęcia procedury badania ceny oferty, będzie stanowiła 

skuteczną pomoc dla administracji publicznej w podejmowaniu właściwej decyzji w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do wystąpienia do wykonawcy 

o szczegóły dotyczące kalkulacji proponowanej ceny. Jednocześnie, podkreślenia wymaga, 

iż podjęcie decyzji o zainicjowaniu procesu weryfikacji cen składanych w ofertach stanowi 

wyłączną prerogatywę zamawiającego, albowiem podstawową przesłanką wystąpienia 

do wykonawcy o wyjaśnienia jest istnienie „wątpliwości zamawiającego”. Obowiązkiem 

wykonawcy jest złożenie stosownych wyjaśnień w każdym przypadku, gdy zamawiający 

o to wystąpi. Jednocześnie, sam fakt braku wystąpienia o wyjaśnienia w przypadku braku 

„wątpliwości zamawiającego” co do realności złożonej i wybranej oferty nie może stanowić 

podstawy do skutecznych działań podejmowanych w drodze dostępnych środków ochrony 

prawnej przez innych wykonawców próbujących podważać cenę wybranej oferty. 
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Zgodnie z projektowaną regulacją, zamawiający będzie mógł określić te elementy 

oferty, które uważa za elementy istotne dla uzasadnienia niskiego poziomu ceny oferty, 

tj. żądać podania szczegółów dotyczących tych składowych elementów oferty, które uważa 

za istotne. Żądanie zamawiającego będzie mogło dotyczyć w szczególności aspektów 

finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług lub metody budowlanej, wybranych 

rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, którymi dysponuje 

wykonawca, oryginalności towarów, usług lub robót budowlanych proponowanych 

przez wykonawcę, zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony miejsc pracy, 

a także warunków pracy obowiązujących w miejscu, w którym realizowane są roboty 

budowlane, usługi lub dostawy oraz możliwości uzyskania przez wykonawcę pomocy 

publicznej. 

 

Podkreślić należy, iż projektowane przepisy doprecyzowują sposób weryfikacji 

i badania ceny oferty jednoznacznie wskazując, iż zamawiający może nie tylko, jak ma 

to miejsce obecnie, żądać wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny, ale może także żądać podania szczegółów dotyczących wskazanych 

przez zamawiającego składowych elementów oferty i składowych elementów ceny. 

Przy czym, żądania zamawiającego powinny mieć na celu wyjaśnienie poziomu ceny 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji. Celem zamawiającego 

powinno być zatem uzyskanie wiedzy na temat tego, jakie elementy cenotwórcze wykonawca 

uwzględnił w cenie, i czy są to wszystkie elementy niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, oraz czy są one ustalone na takim poziomie, który zapewnia wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego. 

 

Istotnym nowym czynnikiem, który może być brany pod uwagę przez zamawiającego 

przy badaniu ceny jest możliwość żądania przedstawienia przez wykonawcę informacji 

obrazujących zgodność oferty z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia 

i warunków pracy. Jednym z czynników mających wpływ na cenę oferty są niewątpliwie 

koszty wynikające z obowiązku przestrzegania przez wykonawcę obowiązujących 

go przepisów prawa, zwłaszcza prawa pracy, w tym przepisów dotyczących wynagrodzenia 

za pracę oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Rywalizacja wykonawców o zamówienia 

publiczne nie może prowadzić do naruszania odrębnych przepisów prawa polskiego 

dotyczących w szczególności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz obowiązków 

związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Wprowadzenie omawianej 
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regulacji może zatem przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy zatrudnienia i poprawy 

sytuacji ekonomiczno-socjalnej pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktów 

publicznych. W interesie państwa, dobrego wizerunku organów publicznych, a także dobra 

systemu zamówień publicznych jest ograniczanie ryzyka występowania sytuacji naruszania 

norm prawa pracy przy realizacji kontraktów publicznych. Dlatego też zamawiający powinni 

objąć szczególnym nadzorem kalkulację ceny wykonawcy pod tym względem. 

 

Zgodnie z projektowanym przepisem, katalog informacji, których może żądać 

zamawiający badając cenę oferty, a które uważa za istotne, nie ma charakteru zamkniętego. 

Tym samym, zamawiający będzie mógł dostosować żądania do przedmiotu zamówienia 

i danych zawartych w ofercie, i żądać także innych, w jego ocenie istotnych, 

choć niewymienionych w projektowanym przepisie informacji w zakresie składowych 

elementów oferty. 

Wykonawca będzie zobowiązany przede wszystkim do złożenia wyjaśnień w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego, co nie pozbawia wykonawcy prawa do składania 

dodatkowych informacji (dowodów) w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany 

przez zamawiającego, który w jego ocenie ma wpływ na poziom ceny podanej w ofercie. 

Wykonawca będzie mógł także przedstawiać dodatkowe wyjaśnienia (dowody) w zakresie, 

który uznaje za ważny i istotny oraz mający wpływ na poziom ceny. 

Projektowane przepisy w jednoznaczny sposób wskazują, iż zamawiający w procesie 

badania ceny oferty będzie zobowiązany do przeprowadzenia z wykonawcą konsultacji. 

Zamawiający w konsultacji z wykonawcą będzie weryfikował składowe elementy oferty, 

których dotyczyło żądanie zamawiającego. Podczas konsultacji wykonawca będzie mógł 

przedstawić, podobnie jak ma to miejsce w przypadku złożenia dokumentów, oprócz 

dowodów w zakresie żądanym przez zamawiającego, również dowody dotyczące innych 

elementów składowych oferty, które w ocenie wykonawcy mają wpływ na niską cenę oferty, 

np. w sytuacji gdy żądanie zamawiającego dotyczyło rozwiązań technicznych, które będą 

dostępne wykonawcy przy realizacji zamówienia, wykonawca przedstawiając informacje 

i dowody dotyczące tych rozwiązań technicznych, może także przedstawić dowody dotyczące 

innych aspektów oferty mających wpływ na jej cenę, np. uzyskanej pomocy publicznej. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, zamawiający w konsultacji z wykonawcą będzie 

weryfikował składowe elementy oferty, których dotyczyło żądanie zamawiającego. 

Równocześnie zamawiający będzie zobowiązany do wzięcia pod uwagę przedstawionych 
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przez wykonawcę wszelkich dowodów obejmujących elementy składowe oferty. 

Co do zasady, na podstawie złożonych wyjaśnień, dowodów i przeprowadzonych konsultacji 

z wykonawcą zamawiający będzie dokonywał oceny, czy niski poziom ceny w stosunku 

do przedmiotu zamówienia jest uzasadniony i nie zagraża prawidłowej realizacji zamówienia. 

Jedynym wyjątkiem od obowiązku przeprowadzenia przez zamawiającego konsultacji 

z wykonawcą w procesie badania ceny będzie sytuacja, w której z dokumentów 

przedstawionych przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, będzie jednoznacznie 

wynikać, iż niski poziom ceny jest uzasadniony i nie zagraża prawidłowej realizacji 

zamówienia, a tym samym nie ma konieczności przedstawiania przez wykonawcę 

dodatkowych wyjaśnień, by oferta przez niego złożona mogła brać udział w dalszym 

postępowaniu, a jej uznanie za ofertę najkorzystniejszą, i w konsekwencji zawarcie umowy, 

nie zagraża prawidłowej realizacji zamówienia. 

Podkreślić należy, iż odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez uprzedniej 

możliwości wykazania przez wykonawcę realności złożonej oferty należy uznać 

za niedopuszczalne. 

Projektowane przepisy nie ograniczają formy, w której mają być przeprowadzone 

konsultacje. Zamawiający będzie mógł elastycznie określić na potrzeby prowadzonych 

postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sposób przeprowadzenia 

konsultacji z uwzględnieniem swoich potrzeb i możliwości oraz okoliczności dotyczących 

przedmiotu zamówienia (rodzaj, wielkość, wartość, skomplikowanie, warunki rynkowe itp.), 

a także specyfiki toczącego się postępowania (termin udzielenia zamówienia, ilość ofert 

podlegających wyjaśnieniu w zakresie ceny, ilość pozycji w ofercie wymagających 

skonsultowania z wykonawcą itp.). W konsekwencji, zamawiający będzie mógł przewidzieć 

przeprowadzenie konsultacji dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie 

wykonawcy zarówno w formie pisemnej, jak i bezpośrednich rozmów przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. W tym drugim przypadku zasadne będzie, w świetle ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, z której wynika obowiązek udokumentowania czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności mających wpływ na wybór oferty 

najkorzystniejszej, aby został sporządzony protokół z konsultacji, potwierdzający w formie 

pisemnej ich przebieg, ustalenia i wynik. Wszystkie dokumenty związane z procedurą 

wyjaśniania rażąco niskiej ceny, obejmujące m.in.: zapytanie zamawiającego, wyjaśnienia 

wykonawcy, inną ich korespondencję pisemną oraz protokół z bezpośrednich konsultacji, 

będą stanowiły załączniki do protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
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publicznego. Podkreślić należy, iż załącznik do protokołu obrazujący przebieg konsultacji 

w zakresie badania ceny oferty będzie, zgodnie z art. 96 ust. 3, udostępniany dopiero 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Tym samym, jawność 

treści przedmiotowego załącznika do protokołu nie będzie naruszała zasad równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

Podkreślić należy, iż projektowane przepisy nie mogą być odczytywane 

jako wprowadzenie możliwości negocjowania z wykonawcą określonych uprzednio 

przez zamawiającego warunków, na jakich realizowane ma być zamówienie, jak i prowadzić 

do zmian treści oferty, a w szczególności jej ceny. 

Z uwagi na fakt, iż dokumenty służące wyjaśnianiu ceny mogą zawierać tajemnicę 

przedsiębiorstwa, proponuje się uregulowanie problematyki ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa zawartej w wyjaśnieniach i dokumentach dodatkowych przedstawianych 

przez wykonawcę. Zauważyć bowiem należy, iż przepis art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, nie obejmuje 

informacji zawartych w dowodach przekazywanych w procedurze badania i wyjaśniania ceny. 

Stąd też proponuje się uzupełnienie art. 8 ustawy o przepis, zgodnie z którym zamawiający 

nie będzie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawartych w złożonych przez wykonawcę 

dowodach lub przedstawionych podczas konsultacji dotyczących wyjaśniania poziomu ceny. 

Jedynym warunkiem jaki będzie musiał spełnić wykonawca, aby tajemnica 

jego przedsiębiorstwa podlegała ochronie, mimo obowiązującej zasady jawności 

postępowania o udzielenie zamówienia, będzie, analogicznie jak ma to miejsce 

w obowiązującym przepisie art. 8 ust. 3, zastrzeżenie dokonane nie później niż w terminie 

złożenia lub przedstawienia informacji zawierających tajemnice przedsiębiorstwa. 

Wyżej wymienione zastrzeżenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie dotyczyło 

organów kontroli, Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów orzekających w sprawach 

z zakresu zamówień publicznych. 

Równocześnie proponuje się doprecyzowanie, że zamawiający wyznaczając termin 

na złożenie przez wykonawcę dokumentów, będzie obowiązany wziąć pod uwagę czas 

niezbędny na ich przygotowanie, tj. proponuje się przepis, zgodnie z którym zamawiający 
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jest obowiązany wyznaczyć termin rozsądny. Decyzja zamawiającego o wyznaczeniu terminu 

składania wyjaśnień ma charakter indywidualny i powinna być uzależniona przede wszystkim 

od zakresu żądanych informacji. 

Proponuje się wprowadzenie regulacji, która w sposób jednoznaczny wskaże, iż ciężar 

udowodnienia, że cena oferty jest niższa niż od poziomu gwarantującego należyte wykonanie 

zamówienia, spoczywa na wykonawcy. W związku z czym proponuje się również 

przeformułowanie przesłanki odrzucenia oferty poprzez wskazanie, że zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli wykonawca, w procedurze „wyjaśniania ceny” (zmieniany art. 90 ustawy), 

nie wykazał, iż zawarta w jego ofercie cena jest uzasadniona i zapewnia wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów prawa. Podkreślić należy, iż najważniejszym elementem 

projektowanego przepisu jest wskazanie, iż odrzucenie oferty następuje po przeprowadzeniu 

procedury wyjaśniania ceny, tj. po przeprowadzeniu procedury określonej w projektowanym 

art. 90 ust. 2. 

Jednocześnie, zauważyć należy, iż choć nie jest możliwe ustalenie definicji rażąco 

niskiej ceny poprzez określenie matematycznej formuły służącej automatycznemu 

wskazywaniu tego rodzaju cen ofert, niemniej jednak projektowane przepisy można określić 

jako swojego rodzaju definicję oferty zawierającej cenę „nienormalnie niską”, która podlega 

obligatoryjnemu odrzuceniu przez zamawiającego. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, 

będzie to oferta, której cena nie zapewnia wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa. 

Warto podkreślić, iż wykonawca składając swą ofertę w przetargu wyraża swoją 

akceptację dla obowiązku złożenia przez siebie wyjaśnień co do odpowiedniego poziomu 

ceny przewidzianej w złożonej przez siebie ofercie w sytuacji, w której zamawiający 

o to wystąpi. Co do zasady zatem, obowiązkiem wykonawcy działającego w dobrej wierze 

jest aktywne wzięcie udziału w wyjaśnianiu jak i w prowadzonych z zamawiającym 

konsultacjach dotyczących poziomu zaproponowanej ceny. 

Tym samym, zachowanie wykonawcy, które w trakcie procedury badania i wyjaśniania 

ceny wskazuje na uchylanie się od złożenia dowodów zmierzających do wykazania, iż cena 

jego oferty jest właściwa, lub od udziału w konsultacjach, należy uznać za uchylanie się 

od podstawowych obowiązków. Jednocześnie, sytuacja taka, jeżeli dotyczy oferty 

najkorzystniejszej, może wskazywać na zamiar uchylenia się od skutków prawnych 

wynikających ze złożenia przez siebie oferty najkorzystniejszej polegających na obowiązku 
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zawarcia umowy z zamawiającym. Brak aktywności wykonawcy w zakresie przedstawienia 

szczegółów dotyczących składowych elementów oferty i wyjaśnienia poziomu ceny może 

rodzić także podejrzenie, iż wykonawca złożył w postępowaniu ofertę „pozorną”, w innym 

celu niż uzyskanie zamówienia. 

Mając powyższe na względzie, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie sankcji 

zatrzymania wadium. Sankcja ta jest konieczna dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu 

procedury udzielenia zamówienia publicznego. Podkreślić należy, iż projektowana regulacja 

dotycząca zatrzymywania wadium nie tylko będzie zabezpieczała prawidłowość przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również będzie przeciwdziałała 

zmowom wykonawców i potencjalnej manipulacji wynikami postępowania, bowiem będzie 

ona obejmowała wykonawców, którzy składając oferty z niską ceną i równocześnie 

nie uczestnicząc w jej wyjaśnianiu, przez swoje zachowanie zakłócają proces udzielenia 

zamówienia publicznego, w szczególności wpływają na wybór wykonawcy i „pozycję 

w rankingu” ofert złożonych przez innych wykonawców. 

Równocześnie podkreślić należy, iż projektowany przepis dotyczący zatrzymywania 

wadium, nie będzie obejmował sytuacji, gdy wykonawca brał czynny udział w badaniu ceny, 

tj. uczestniczył w konsultacjach i przedstawiał dowody dotyczące wysokości ceny. 

Tym samym, co należy podkreślić, projektowany przepis dotyczący zatrzymywania wadium 

nigdy nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy wykonawca aktywnie brał udział 

w procedurze określonej w projektowanym art. 90 ust. 2 dotyczącej badania i wyjaśniania 

ceny, lecz mimo jego działań nie udało mu się wykazać, iż zawarta w jego ofercie cena jest 

uzasadniona i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, i na skutek czego jego 

oferta została odrzucona przez zamawiającego zgodnie z projektowanym art. 89 ust. 1 pkt 4. 

Proponowane zmiany stanowią spójną i kompleksową regulację dotyczącą jednej 

z najwrażliwszych kwestii w procesie udzielania zamówień publicznych a mianowicie 

badania realności cen składanych w trakcie przetargu przez wykonawców. Proponowane 

zmiany przede wszystkim zwiększają pewność stosowania prawa, ograniczają ryzyka wyboru 

wykonawców nie gwarantujących należytego wykonania zamówienia za cenę proponowaną 

w ofercie, przyczyniając się tym samym do podniesienia efektywności realizacji zadań 

publicznych. Zapewniają także realizację zasady uczciwej konkurencji, w sposób istotny 

zapobiegając składaniu przez wykonawców ofert z nie mającymi uzasadnienia niskimi 

cenami. 



Załącznik nr 7 

 

Stosowanie kryteriów oceny ofert w wybranych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej 

 

Bułgaria 

Zamawiający wybiera wykonawcę zamówienia na podstawie oceny ofert według 

jednego z poniższych kryteriów (wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu): 

- najniższa cena, 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. 

Jeśli wybranym kryterium jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, zamawiający 

określa wskaźniki, ich względne wagi i metodologię dokonywania oceny dla każdego 

wskaźnika, w tym dopuszczalne wartości liczbowe i ich ocenę w ramach ustalonych limitów. 

 

Cypr 

Ocena ofert na etapie udzielania zamówienia może nastąpić wyłącznie za pomocą 

jednego z dwóch następujących kryteriów (kryteria udzielenia zamówienia): 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, 

- najniższa cena. 

W przypadku, gdy zamawiający wybiera kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, definiuje kryteria szczegółowe. Kryteria te muszą być związane 

z przedmiotem zamówienia i – w zależności od przypadku - mogą odnosić się do: ceny, 

jakości, cech estetycznych i funkcjonalnych, serwisu posprzedażowego, wsparcia 

technicznego, terminu realizacji, aspektów środowiskowych, kosztów cyklu życia itp. 

Dobrą praktyką jest ocena ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie 

w ramach dwuetapowego procesu: ocena techniczna (dokonana według pozacenowych 

kryteriów) i ocena finansowa (dokonana poprzez porównanie ceny poszczególnych ofert 

z ofertą zawierającą cenę najniższą). Ocena końcowa polega na odniesieniu wyników oceny 

technicznej do wyników oceny finansowej. Poszczególne kryteria i ich wagi, w tym wskaźnik 

z oceny końcowej muszą być zawarte w dokumentacji przetargowej. 

Co do zasady, jeśli przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentacji przetargowej 

w sposób bardzo szczegółowy i wiążący, nie pozwala to oferentom zaproponować różnych 
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rozwiązań, co z kolei uzasadniałoby potrzebę oceny ich wartości technicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. W takich przypadkach wybór najniższej ceny 

jako kryterium oceny ofert wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. 

 

Czechy 

Głównymi kryteriami udzielenia zamówienia publicznego są: 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie lub 

- najniższa cena. 

Zamawiający wybiera główne kryterium udzielenia zamówienia uwzględniając rodzaj 

i stopień złożoności zamówienia. 

W przypadku gdy zamawiający podejmuje decyzję o udzieleniu zamówienia 

na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, stosuje przy ocenie oferty kryteria 

częściowe. Zamawiający zobowiązany jest do przypisania wag poszczególnym kryteriom 

częściowym, wyrażonym w wartościach procentowych. Kryterium ceny jest zawsze jednym 

z kryteriów częściowych. Oprócz tego stosowane są przede wszystkim: 

- koszty operacyjne, 

- wymogi w zakresie eksploatacji/konserwacji, 

- cechy techniczne, jakościowe, środowiskowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia. 

 

Dania 

Zamawiający może wybrać jedno z dwóch kryteriów – kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie bądź kryterium najniżej ceny. Informację na temat 

wybranego kryterium udzielenia zamówienia (najniższa cena/oferta najkorzystniejsza 

ekonomicznie) zamawiający musi zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto, 

w przypadku wyboru kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiający 

w ogłoszeniu o zamówieniu bądź warunkach zamówienia, ewentualnie dokumencie 

opisowym (w przypadku dialogu konkurencyjnego) określa podkryteria (związane 

z przedmiotem zamówienia), którym przypisuje wagi. 

Dobrą praktyką jest wybór kryterium najniższego kosztu w zamówieniach na proste, 

standaryzowane produkty czy usługi. 
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Estonia 

Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentacji przetargowej 

kryterium udzielenia zamówienia (na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie 

czy wyłącznie na podstawie najniższej ceny). 

Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego wyłącznie na podstawie 

najniższej ceny, jeśli ekonomiczna przewaga oferty dla zamawiającego uzależniona 

jest jedynie od ceny oferty, a wszystkie parametry dotyczące przedmiotu zamówienia 

publicznego, zostały enumeratywnie wymienione w dokumentach przetargowych. 

Jeśli zamawiający udziela zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, określa kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia takie jak np.: jakość, 

cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, 

koszty eksploatacji, serwis posprzedażowy, pomoc techniczna oraz jej koszty, potwierdzone 

szczególne umiejętności lub doświadczenie osób bezpośrednio odpowiedzialnych 

za świadczenie usług lub realizację robót, od których zależy jakość świadczonych usług 

i realizowanych robót oraz termin realizacji zamówienia. Do celów oceny przewagi 

ekonomicznej ofert zamawiający określa wagi dla poszczególnych kryteriów. 

Jeśli zamawiający udziela zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, dokonuje oceny ofert na podstawie wag przypisanych kryteriom udzielenia 

zamówienia, które są związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzasadnia pisemnie 

wybór zwycięskiej oferty zarówno w przypadku zastosowania kryterium oferty z najniższą 

ceną, jak i w przypadku oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 

 

Finlandia 

Udzielenie zamówienia odbywa się w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie w oparciu o kryteria związane z przedmiotem zamówienia lub na podstawie 

kryterium najniższej ceny. 

Jeśli udzielenie zamówienia jest dokonywane na podstawie oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, kryteria mogą obejmować przykładowo jakość, cenę, wartość techniczną, 

właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, 

efektywność kosztową, serwis posprzedażowy i pomoc techniczną, termin dostarczenia 

oraz okres realizacji zamówienia lub koszty cyklu życia. 
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Przy ocenie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiający może wziąć 

pod uwagę kryteria ekonomiczne i jakościowe, które spełniają potrzeby społeczeństwa, 

wymogi środowiskowe, pod warunkiem, że kryteria te są mierzalne i związane z przedmiotem 

zamówienia. Pod tymi samymi warunkami zamawiający może stosować kryteria mające 

na celu zaspokojenie potrzeb grup osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji, korzystających z przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że czynniki te są 

określone w specyfikacjach technicznych. 

Procedury krajowe (dla zamówień poniżej progów UE). 

Zamówienie udzielane jest oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza 

ekonomicznie lub zawiera najniższą cenę. W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi 

lub roboty budowlane, gdzie wiedza, kwalifikacje zawodowe i kompetencje osób 

odpowiedzialnych za świadczenie usług lub realizację robót mają szczególne znaczenie, 

kryteria związane z realizacją zamówienia mogą obejmować poziom kontroli jakości, 

kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, co wykracza poza minimalne kryteria 

stosowane do oceny oferentów. 

W przypadku, gdy kryterium udzielenia zamówienia stanowi oferta najkorzystniejsza 

ekonomicznie, kryteria oceny są określone według ważności, w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub zaproszeniu do składania ofert. 

 

Francja 

We Francji najniższa cena może być jedynym kryterium udzielenia zamówienia 

tylko jeśli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia (art. 53.I. 2 Kodeksu zamówień 

publicznych). 

Literatura i orzecznictwo wskazuje ze cena może być jedynym kryterium w przypadku 

zamówień prostych i zestandaryzowanych (np. zakup paliwa). Zgodnie z orzecznictwem 

francuskim, niezgodne z prawem jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium w przypadku 

złożonych robot budowlanych (wyrok Conseil d’Etat dotyczący drogi departamentalnej 

ze skrzyżowaniami i innymi niezbędnymi urządzeniami). 

W praktyce najczęściej są stosowane dwa kryteria: cena oraz jakość (rozbita 

na podkryteria). Przyznanie „zbyt” dużej wagi cenie np. 80% jest postrzegane 

jako obchodzenie normy wyrażonej w art. 53.II Kodeksu, gdyż „neutralizuje” inne kryteria. 

Cena nie musi być kryterium znaczącym więcej niż inne (wszystkie kryteria użyte mogą mieć 

taką samą wagę). 
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Przepisy nie określają minimalnej wagi kryterium ceny. Jedynie wyjątkowo cena 

może „ważyć” więcej niż 60%. 

 

Hiszpania 

Ley de  Contratos del Sector Publico 

Art. 150 W celu oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie należy brać 

pod uwagę kryteria bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, takie jak jakość, 

cena, termin wykonania lub dostawy, koszt eksploatacji, charakterystyka ekologiczna 

lub związana z zaspokajaniem niezbędnych wymogów społecznych, zdefiniowanych 

w specyfikacjach zamówienia, właściwych dla ludności znajdującej się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji, do której powinni należeć użytkownicy lub beneficjenci świadczeń 

będących przedmiotem zamówienia, rentowność, walor techniczny, charakterystyka 

estetyczna lub funkcjonalna, dostępność i koszt części zamiennych, utrzymania, asysta 

techniczna, serwis po - sprzedaży i inne podobne. 

W przypadku, kiedy zamawiający stosuje tylko jedno kryterium musi nim być zawsze 

cena. 

W przypadku definiowania kryteriów udzielenia zamówienia należy dać 

pierwszeństwo (przypisać większą wagę), kryteriom które dotyczą charakterystyki 

przedmiotu zamówienia, które można ocenić przy pomocy liczb lub wskaźników 

procentowych otrzymanych wyłącznie za pomocą ustanowionych wcześniej formuł 

(wzorów). W przypadku, kiedy takie kryteria miałyby mieć jednak mniejszą wagę niż kryteria 

ocenne, konieczne jest powołanie komisji konkursowej składającej się z co najmniej 

3 członków, składającej się z ekspertów spoza personelu zamawiającego z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

W przypadku kiedy stosowane są dwa rodzaje kryteriów: 

- „matematyczne” i inne – kryteria oparte na wzorach są stosowane po tym jak oferty 

są ocenione na podstawie kryteriów ocennych. 

Zastosowanie więcej niż jednego kryterium udzielenia zamówienia (czyli cena plus 

co najmniej jedno dodatkowe kryterium) jest obowiązkowe w przypadku udzielania 

następujących zamówień: 

1. W przypadku których projekty lub szacunki nie mogą być opracowane uprzednio 

i powinny być opracowane przez oferentów; 
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2. Kiedy nic nie można ulepszyć, jeśli chodzi o zdefiniowany przez zamawiającego 

przedmiot zamówienia np. przez zaproponowanie wariantów, innych rozwiązań technicznych 

lub skrócenia terminu realizacji; 

3. Umowy które wymagają zastosowania szczególnie zaawansowanej technologii, lub 

których wykonanie jest szczególnie skomplikowane; 

4. Kontrakty zarządzania usługami publicznymi (gestion de servicios publicos); 

5. Umowy na dostawy, z wyjątkiem tych, które dotyczą produktów, które 

są zdefiniowane w sposób standardowy i nie jest możliwa modyfikacja terminu dostawy 

ani też wprowadzenie żadnych modyfikacji, a zatem cena jest jedynym czynnikiem 

decydującym; 

6. Umowy na usługi, chyba że chodzi o usługi, spełniające analogiczne warunki, 

jak w poprzedzającym punkcie. 

Umowy których realizacja może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne, 

i w przypadku których ocenia się mierzalne warunki środowiskowe, takie jak: mniejszy 

wpływ na środowisko, oszczędność i efektywne użycie wody, energii i surowców, cykl życia, 

procedury i metody ekologicznej produkcji, wytwarzanie i zarządzanie odpadami, użycie 

surowców nadających się do recyclingu/ pochodzących z recyclingu lub materiałów 

ekologicznych. 

 

Litwa 

Kryteriami oceny ofert są: 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, gdy udziela się zamówienia oferentowi, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie na podstawie określonych przez zamawiającego 

kryteriów, powiązanych z przedmiotem zamówienia. Zazwyczaj są to: jakość, cena, wartość 

techniczna, cechy estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty utrzymania, 

efektywność kosztowa, obsługa po sprzedaży i pomoc techniczna, termin dostawy, okres 

dostawy lub czas realizacji, lub 

- najniższa cena. 

Jeśli zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem ich przewagi ekonomicznej, musi 

w pierwszej kolejności zweryfikować i ocenić jedynie dane techniczne zawarte w ofercie i – 

po ogłoszeniu oferentom wyników takiej weryfikacji i oceny – dokonać całkowitej oceny 

ofert z uwzględnieniem ceny. 
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Procedura uproszczona (np. dla zamówień poniżej progów UE). 

Dostawy, usługi, roboty budowlane nabywane są od dostawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę lub zaoferował najniższą cenę. Przy udzielaniu 

zamówień w zakresie zagospodarowania przestrzennego, architektury, inżynierii, 

przetwarzania danych, złożonej usługi w dziedzinie sztuki lub kultury lub usług o podobnym 

charakterze, przedłożone oferty mogą być oceniane z uwzględnieniem kryteriów określonych 

przez instytucję zamawiającą, które to kryteria niekoniecznie muszą dotyczyć najniższej ceny 

lub oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 

 

Łotwa 

Kryteriami udzielenia zamówienia są: oferta najkorzystniejsza ekonomicznie wybrana 

na podstawie takich czynników jak: terminy realizacji dostawy lub wykonania zamówienia, 

koszty operacyjne lub inne koszty, efektywność kosztowa zamówienia, jakość dostaw, robót 

lub usług, charakterystyka funkcjonalna lub estetyczna, zalety techniczne, przestrzeganie 

wymogów ekologicznych, dostęp do części zapasowych, cena lub też inne elementy związane 

z przedmiotem zamówienia, które mogą być obiektywnie opisane i mierzone albo wyłącznie 

najniższa cena. 

Co do zasady wybór oferty powinien być dokonany w oparciu o kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie, zaś cena może być jedynym kryterium wyboru tylko wtedy, 

kiedy zamawiający uważa, że postępowanie takie będzie bardziej efektywne, zaś specyfikacja 

techniczna przedmiotu jest precyzyjna. 

 

Niemcy 

W Niemczech, zgodnie z regulacjami prawnymi właściwymi w przypadku zamówień, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi (Bekanntmachung der Vergabe – 

Und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A)) oraz regulacjami prawnymi 

właściwymi dla zamówień na roboty budowlane (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe 

von Bauleistungen Teil A VOB/A) instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych 

na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, uwzględniającej kryteria związane 

z przedmiotem zamówienia takie, jak np: jakość, cena, wartość techniczna, estetyka, 

funkcjonalność użytkowa, aspekty środowiskowe, koszty eksploatacji, koszty cyklu życia, 

efektywność kosztowa, obsługa klienta i pomoc techniczna, termin dostarczenia oraz okres 
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dostarczenia lub realizacji zamówienia. Przepisy niemieckie zastrzegają, że najniższa cena 

nie może być jedynym decydującym kryterium udzielenia zamówienia. 

 

Portugalia 

Decreto – Lei n.º 18/2008 Código dos Contratos Públicos (CCP) 

Zgodnie z art. 74, zamówienie publiczne może być udzielone na podstawie dwóch kryteriów: 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie dla zamawiającego, 

- najniższa cena. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2, kryterium najniższej ceny może być zastosowane wyłącznie 

w sytuacji, kiedy dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) 

definiuje wszystkie pozostałe aspekty dotyczące realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego – w takiej sytuacji oferenci rywalizują tylko wysokością ceny, którą miałby 

zapłacić zamawiający za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy. 

Zgodnie z art. 75, wszystkie elementy (kryteria) i ewentualnie podkryteria 

uszczegóławiają kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie powinny obejmować: 

- wszystkie i tylko te aspekty realizacji zamówienia, które, zgodnie z siwz, są przedmiotem 

rywalizacji oferentów; nie mogą one, bezpośrednio ani pośrednio, dotyczyć sytuacji, 

kwalifikacji, charakterystyki lub innych elementów dotyczących de facto wykonawców; 

Ta ostatnia zasada nie ma zastosowania do: postępowania, którego przedmiotem są: 

- inne niż typowe świadczenia w zakresie robót budowlanych, 

- koncesji na roboty budowlane, 

- kupna lub najmu rzeczy, oraz  

- nabycia usług. 

 

Słowacja 

Zasady dotyczące oceny ofert określone przez zamawiających muszą być 

niedyskryminacyjne i muszą wspierać uczciwą konkurencję. Zasady oceny kryteriów 

nie mogą zawierać równań kwadratowych, sześciennych lub podobnych. 

Instytucje i podmioty zamawiające oceniają oferty w oparciu o kryteria: 

- oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, lub 

- najniższej ceny. 
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W przypadku gdy oferty oceniane są na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, zamawiający określają indywidualne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia, którymi są np. jakość, cena, wartość techniczna, cechy estetyczne 

i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, efektywność kosztowa,  serwis 

po sprzedaży i wsparcie techniczne, termin dostawy bądź termin realizacji robót bądź okres 

świadczenia usług. 

Okres gwarancji, udział podwykonawców oraz termin płatności faktury nie mogą 

stanowić kryteriów oceny ofert. Wymagania w zakresie finansowej, ekonomicznej 

i technicznej wiarygodności  oferentów nie mogą stanowić kryteriów oceny ofert. 

 

Słowenia 

Zgodnie ze słoweńską ustawą o zamówieniach publicznych, zamawiający mogą 

stosować jako kryterium udzielenia zamówienia: 

- kryterium najniższej ceny, 

- kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 

W przypadku zastosowania kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie mogą 

być oceniane parametry związane z przedmiotem zamówienia takie jak: jakość, walory 

estetyczne i funkcjonalne, koszty utylizacji, efektywność kosztowa, serwis posprzedażowy 

i wparcie techniczne, aspekty środowiskowe, termin dostawy i realizacji usługi lub robót. 

Co do zasady, w Słowenii decyzja o wyborze kryteriów oceny ofert leży wyłącznie 

w kompetencji zamawiającego. Jednak, w związku z przyjęciem Dekretu dot. zielonych 

zamówień publicznych (Decree on Green Public Procurement), zastosowanie kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie jest obowiązkowe dla pewnego rodzaju zamówień, 

dla których dekret przewiduje konkretne kryteria zawierające aspekty/parametry 

środowiskowe. W przypadku tych zamówień zastosowanie kryterium najniższej ceny 

możliwe jest wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający sformułuje ściślej środowiskową część 

kryteriów w specyfikacjach technicznych, kryteriach kwalifikacji czy warunkach realizacji 

zamówienia.  

 

Szwecja 
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Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia. 

Kryteria określone są w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie opisowym. 

Zamawiający wybiera ofertę na podstawie kryteriów: 

- oferta najkorzystniejsza ekonomicznie dla zamawiającego, lub 

- oferta z najniższą ceną. 

Określając ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, zamawiający bierze pod uwagę 

różne kryteria związane z przedmiotem zamówienia, takie jak cena, termin dostawy 

bądź okres realizacji, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, efektywność kosztowa, 

jakość, estetyka, cechy funkcjonalne i techniczne, serwis i wsparcie techniczne. 

 

Węgry 

Zasady odnoszące się do oceny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: 

1. Zamawiający określa kryteria udzielenia w ogłoszeniu wszczynającym procedurę. 

2. Zamówienie może być udzielone w oparciu o jedno z następujących kryteriów: 

a) najniższa cena, lub 

b) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. 

3. Jeśli zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, określa: 

a) czynniki składowe dla oceny najkorzystniejszej ekonomicznie oferty (podkryteria), 

b) mnożnik dla każdego podkryterium w celu określenia jego rzeczywistego znaczenia 

(waga kryterium). 

(…) 

Zamawiający określa czynniki składowe (podkryteria) na podstawie ustępu 3(a), 

zgodnie z następującymi wymogami: 

(a) W zakresie składowych czynników sytuacja finansowa i ekonomiczna, zdolności 

techniczne i zawodowe oferentów do realizacji zamówienia nie mogą być oceniane, 

(b) wysokość wynagrodzenia powinna zawsze być jednym z czynników składowych, 

(c) czynniki składowe są zawsze oparte na wymiernych elementach związanych 

z przedmiotem zamówienia publicznego (oprócz ceny, na przykład : jakość, wartość 

techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe i zrównoważonego 

rozwoju, koszty eksploatacji, efektywności kosztowej, usługi po sprzedaży i pomoc 

techniczna, dostawa części zamiennych, bezpieczeństwo dostaw, termin lub okres dostawy); 
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poziom zatrudnienia bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych osób może być oceniany jako 

czynnik składowy, 

(d) dany czynnik składowy jest brany pod uwagę (oceniany) tylko jeden raz, 

(e) jeśli w zakresie czynnika składowego zostały określone podwskaźniki, przypisuje się im 

wagi odpowiednio do ich rzeczywistego znaczenia (…). 

Zgodnie z art. 123 ustawy o zamówieniach publicznych, w przypadku zamówień 

na dostawy i usługi o wartości poniżej progów UE, węgierscy zamawiający mogą stosować 

zupełnie inne kryteria udzielenia zamówienia. W związku z bardzo elastycznym podejściem 

do tego rodzaju zamówień, kryteria te nie muszą ściśle wiązać się z przedmiotem 

zamówienia, nie mogą jednak służyć dyskryminacji wykonawców i produktów pochodzących 

z innych krajów. 

 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii, zgodnie z artykułem 30 regulacji dotyczących udzielania 

zamówień publicznych w Anglii, Walii i Irlandii Północnej (Public Procurement, England and 

Wales, Public Procurement Northern Ireland. The Public Contracts Regulations 2006), 

instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych na podstawie oferty, która jest ofertą 

najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej lub na podstawie 

oferty z najniższą ceną. Kryteria udzielenia zamówienia, w przypadku oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie muszą być związane z przedmiotem zamówienia i mogą 

obejmować: jakość, cenę, wartość techniczną, charakterystykę estetyczna i funkcjonalną, 

aspekty środowiskowe, koszty eksploatacji, efektywność kosztową, serwis posprzedażowy, 

pomoc techniczną, datę i okres dostarczenia oraz czas realizacji/ukończenia zamówienia. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując, z analizy regulacji państw członkowskich wynika, iż co do zasady 

stosowane są dwa typy rozwiązań: 

 pozostawienie zamawiającym pełnej swobody wyboru pomiędzy kryterium oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie a kryterium ceny, tak jak przewidują to dyrektywy 

w sprawie zamówień publicznych, 

 wprowadzenie w ustawodawstwie krajowym zapisów w pewnym stopniu 

ograniczających zastosowanie kryterium cenowego jako jedynego kryterium oceny ofert. 
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Powyższa analiza wskazuje, że wśród państw europejskich przeważa pierwsza z opcji. 

Na pozostawienie swobodnego wyboru instytucjom zamawiającym zdecydowało się 

10 spośród analizowanych krajów UE: Wielka Brytania, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, 

Finlandia, Litwa, Słowacja, Szwecja, Węgry. W niektórych spośród tych państw korzystanie 

z kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie jest elementem dobrej praktyki, natomiast 

pojedyncze państwa zdecydowały się na wprowadzenie pewnych ograniczeń w odniesieniu 

do kryterium cenowego w zamówieniach poniżej progów unijnych. 

Na wprowadzenie regulacji prawnych wskazujących na preferencje w kierunku 

kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zdecydowało się natomiast 7 spośród 

analizowanych państw: Niemcy, Estonia, Łotwa, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowenia. 

Niektóre z nich, jak np. Francja czy Portugalia zastosowały rozwiązanie ograniczające 

zastosowanie kryterium cenowego tylko do określonych przypadków, inne, jak np. Hiszpania 

czy Słowenia wprowadziły obowiązek stosowania kryterium oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie do pewnych rodzajów zamówień. 

Generalnie, trudno jest jednoznacznie ocenić co w decydujący sposób wpływa 

na ogólną praktykę w UE, która wskazuje raczej na szerokie zastosowanie pozacenowych 

kryteriów ofert: regulacje prawne, przygotowanie zamawiających czy praktyka i podejście 

do tej kwestii instytucji kontrolnych. Biorąc pod uwagę, fakt, że w większej części państw 

unijnych zamawiającym pozostawiono jednak swobodę wyboru kryteriów oceny ofert, 

nie mając jednakże danych na temat praktyki kontrolnej w tym zakresie, wydaje się, że dużą 

rolę w tym zakresie odgrywa poziom świadomości i umiejętności instytucji zamawiających. 



Załącznik nr 8 

Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

w zakresie uregulowania dotyczącego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert 

wraz z uzasadnieniem 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 uchyla się pkt 5; 

2) w art. 91: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kryteriami oceny ofert są: 

1) w przypadku, gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego, różne 

kryteria dotyczące zamówienia, w szczególności jakość, cena, wartość techniczna, 

właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty 

użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin 

dostarczenia lub realizacji; 

2) wyłącznie cena.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zastosowane, jeżeli 

przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy 

jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.”; 

3) w art. 131k: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami 

oceny ofert są: 

1) w przypadku, gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego, różne kryteria dotyczące 

zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 

lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny 
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i pomoc techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości 

operacyjne, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) wyłącznie cena.”, 

 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się 

przepisów wydanych na podstawie art. 91 ust. 8.”. 

Uzasadnienie 

Celem niniejszego przepisu jest rozwiązanie problemu nadmiernego stosowania 

najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia. Warto zwrócić uwagę, 

że jak wynika z publikowanych przez Komisję Europejską danych, cena jako jedyne 

kryterium udzielenia zamówienia jest stosowana w Unii Europejskiej w średnio co trzecim 

postępowaniu o zamówienie publiczne publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, podczas gdy w Polsce średnia od kilku lat systematycznie rośnie i wynosi 

obecnie już 91%. 

Przepisy Prawa zamówień publicznych pozostawiają zamawiającym, w zasadzie 

swobodę w wyborze kryteriów, w oparciu o które dokonywany jest wybór oferty 

najkorzystniejszej. Wyjątkiem jest tryb zapytania o cenę, oraz licytacja elektroniczna, 

gdzie kryterium może być tylko cena oraz dialog konkurencyjny, a także niektóre zamówienia 

w dziedzinie działalności twórczej lub naukowej, gdzie z kolei cena nie może być jedynym 

czynnikiem decydującym o wyborze oferty. Co do zasady zamawiający mogą posłużyć się 

ceną jako jedynym kryterium bądź zastosować cenę i inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia. Ponadto, w tym ostatnim przypadku cena jest zawsze kryterium obowiązkowym 

zaś o wyborze oferty decyduje najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Nie ulega 

wątpliwości, że cena jest najbardziej mierzalnym i przejrzystym kryterium udzielenia 

zamówienia; jest też najprostsza w stosowaniu. Zastosowanie ceny jako jedyne kryterium 

ma pewne negatywne konsekwencje dla systemu zamówień publicznych. Stosowanie 

wyłącznie kryterium ceny przy nabywaniu zamówień publicznych, prowadzi w wielu 

przypadkach do ponoszenia znacznie wyższych kosztów eksploatacji i użytkowania 

przedmiotu zamówienia oraz obniżenia jakości świadczenia. 
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W związku z powyższym, proponuje się następujące zmiany. Zmiany te są oparte 

na przepisach dyrektywy 2004/18, a ściślej jej art. 53, oraz na rozwiązaniach stosowanych 

w innych krajach unijnych.  

Po pierwsze, proponuje się, aby ustawa przewidywała dwa kryteria udzielenia 

zamówienia: kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz kryterium wyłącznie 

ceny. W tym pierwszym przypadku zamawiający będzie dokonywał wyboru oferty, która jest 

z jego punktu widzenia najkorzystniejsza ekonomicznie w oparciu o wybrane kryteria 

dotyczące przedmiotu zamówienia. Kryteria te są wskazane w projekcie sposób przykładowy. 

Mogą to być jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty 

środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc 

techniczna, termin dostarczenia lub realizacji, a także inne kryteria, o ile są związane 

z przedmiotem zamówienia. Cena niekoniecznie musi być wśród zastosowanych kryteriów, 

konieczne jest jednak wszakże aby zastosowanie wybranych przez zamawiającego kryteriów 

pozwoliło mu na dokonanie wyboru oferty, która jest ekonomicznie korzystniejsza 

od pozostałych. Może tak być np. w sytuacji, kiedy cena danego produktu lub usługi 

jest już określona natomiast rywalizacja wykonawców pozwala zamawiającemu na uzyskanie 

korzystniejszych warunków, w jakich zamówienie jest wykonywane. W drugim przypadku 

o wyborze oferty decydować będzie wyłącznie cena – zamawiający będzie wybierać ofertę 

po prostu najtańszą. W związku z powyższymi zmianami w zakresie ustalania kryterium 

wyboru oferty, konieczne jest zrezygnowanie z definicji „najkorzystniejszej oferty” zawartej 

w art. 2 pkt 5, która w przypadku wyboru przez zamawiającego innych kryteriów 

jest rozumiana jako bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego. 

Po drugie, w celu promocji stosowania kryteriów jakościowych, a więc innych 

niż cena, proponuje się, aby ograniczyć jednak swobodę zamawiającego w stosowaniu ceny 

jako jedynego kryterium. Proponuje się zatem, aby cena mogła być jedynym kryterium 

w przypadku prostych, nieskomplikowanych zamówień. Tym samym, cena będzie mogła być 

zastosowana jako jedyne kryterium oceny ofert, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia 

jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Jest to rozwiązanie oparte 

na przesłankach stosowania zapytania o cenę (art. 70). Takie rozwiązanie, ograniczające 

stosowanie wyłącznie ceny jest stosowane w innych krajach unijnych, w szczególności 

we Francji, Hiszpanii czy też Niemczech. Biorąc wszakże pod uwagę uwarunkowania 

związane z trybem licytacji elektronicznej, konkretnie faktem, że w trybie tym jedynym 
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kryterium jest cena ograniczenie związane z przedmiotem zamówienia nie miałoby 

zastosowania do licytacji elektronicznej. 

Ponadto, proponuje się wprowadzenie zmian dotyczących kryteriów oceny ofert 

w przepisach regulujących udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 

Zmiany te polegają na wprowadzeniu pojęcia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie 

na określenie sytuacji, kiedy wybór odbywa się na podstawie co najmniej dwóch kryteriów 

związanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku zamówień w dziedzinie obronności 

i bezpieczeństwa ustawodawca nie zamierza ograniczać swobody zamawiających 

w stosowaniu ceny jako jedynego czynnika decydującego o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 
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