
 

 

 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 4 października 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 września 

2012  r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4b w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której 

stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma 

państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia 

zawieranego na szczeblu ministerialnym, 

b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której 

stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na 

szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk 

i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca 

zamieszkania,”; 

 

 

2)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4b w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach 

i rozwoju nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, 

późniejszych etapów całości lub części cyklu życia tego produktu, 

prowadzonego wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno 

państwo członkowskie Unii Europejskiej;”; 

 

 

3)  w art. 1 w pkt 5, w ust. 1 wyrazy „i 2b” zastępuje się wyrazami „i art. 2b”; 

 

 

4)  w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) w art. 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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„5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny 

ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac 

dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, 

zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia.”;”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a skreśla się tiret drugie; 

 

 

6)  w art. 1 w pkt 7: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i 24c”, 

b) art. 24c oznacza się jako art. 24b i skreśla się dotychczasowy art. 24b; 

 

 

7)  w art. 1 w pkt 17, w ust. 4 wyraz „, łącznej” zastępuje się wyrazami „, a także łącznej”; 

 

 

8)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131a w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „i wszystkich” zastępuje się 

wyrazami „w tym dostawy wszystkich”; 

 

 

9)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131d w ust. 1 wyraz „krajów” zastępuje się wyrazem „państw” 

oraz wyraz „państwa” zastępuje się wyrazem „państwie”; 

 

 

10)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131e w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„których odpowiednio” zastępuje się wyrazami „jeżeli, odpowiednio,”; 

 

 

11)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131e w ust. 1 w pkt 4 wyraz „niego” zastępuje się wyrazem 

„nich”; 

 

 

12)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131e w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4”; 

 

 

13)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131e w ust. 5 wyrazy „pkt 1, 2 lub 3” zastępuje się wyrazami 

„pkt 1, 1a, 2 lub 3”; 
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14)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131g w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „zamieszczonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”; 

 

 

15)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131g w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „nazwy (firmy) i siedziby” 

zastępuje się wyrazami „nazw (firm), siedzib albo miejsc zamieszkania”; 

 

 

16)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131g w ust. 4 wyraz „wspólnotowego” zastępuje się wyrazem 

„unijnego”; 

 

 

17)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131h w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „i 31” zastępuje się wyrazami 

„i art. 31”; 

 

 

18)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131h w ust. 5 w pkt 4 skreśla się wyraz „wcześniej”; 

 

 

19)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131h w ust. 5 w pkt 6 skreśla się użyty po raz drugi wyraz 

„lub”; 

 

 

20)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131r w ust. 4 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 131e 

ust. 1”; 

 

 

21)  w art. 1 w pkt 19, art. 131u otrzymuje brzmienie: 

„Art. 131u. 1. Za podwykonawcę nie uznaje się: 

1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, 

dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na 

wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu 

wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału 

finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z: 

a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego 

pod dominującym wpływem lub 

b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji 

 



– 4 – 

 

tego podmiotu, lub  

c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego 

lub nadzorczego tego podmiotu; 

2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania 

części zamówienia udzielonego wykonawcy; 

3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony 

w pkt 1. 

2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być 

uznane za podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach 

między podmiotami.”; 

 

22)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131v w pkt 1 skreśla się wyrazy „publicznych lub prywatnych”; 

 

 

23)  w art. 1 w pkt 19, w art. 131w w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem 

ust. 2”; 

 

 

24)  w art. 1 w pkt 19, dodaje się art. 131x w brzmieniu: 

„Art. 131x. 1. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa przekazują do Urzędu materiały 

niejawne związane z tym postępowaniem, z postępowaniem kontrolnym oraz 

z postępowaniem wszczętym na skutek wniesienia środka ochrony prawnej. Urząd 

przechowuje te materiały w swojej kancelarii tajnej. 

2. Materiały niejawne z postępowania kontrolnego lub odwoławczego, 

związanego z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, przechowuje się w kancelarii tajnej Urzędu.”; 

 

 

25)  w art. 1 w pkt 20, w art. 134b w ust. 2 wyraz „podlega” zastępuje się wyrazami 

„zamawiający przekazuje do”; 

 

 

26)  w art. 1 skreśla się pkt 21 i 22; 

 

 

27)  w art. 1 w pkt 24 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „art. 22 ust. 2” zastępuje się wyrazami 

„art. 22 ust. 1 pkt 2”; 
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28)  w art. 3 w ust. 2 wyraz „dokumenty” zastępuje się wyrazami „materiały niejawne”; 

 

 

29)  w art. 3 skreśla się ust. 3; 

 

 

30)  w art. 5 wyrazy „niniejszej ustawie” zastępuje się wyrazami „ustawie zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 

 



 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

i uchwalił do niej 30 poprawek. 

W dodawanym art. 4b ust. 1 pkt 1 lit. a i b mówi się o „szczególnej procedurze na 

podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska”. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych, umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska 

i porozumienie, którego stroną jest Rzeczpospolita Polska, oznaczają to samo. W związku 

z tym Senat postanowił wyeliminować jeden z synonimów. Ponadto, mając na względzie 

stanowisko prezentowane w Nocie Wyjaśniającej Komisji Europejskiej dotyczącej wyłączeń 

szczególnych, uznano, że zakresem analizowanych przepisów należy objąć dodatkowo 

tzw. „memoranda of understanding concluded at the level of the ministries concerned”. Nie są 

one typowymi porozumieniami zawieranymi przez Rzeczpospolitą Polską. W związku 

z powyższym przyjęto poprawkę nr 1. 

Poprawka nr 2 ma na celu precyzyjne sformułowanie intencji ustawodawcy. Senat miał 

wątpliwości, do którego fragmentu przepisu należy odnieść wyrazy „do późniejszych etapów 

całości lub części cyklu życia tego produktu”. 

Przyjmując poprawki nr 3 i 17 kierowano się, wynikającymi z Zasad techniki 

prawodawczej i dobrej praktyki legislacyjnej, zasadami oznaczania podstawowych jednostek 

redakcyjnych (artykułów) w przepisach zawierających odesłanie (analogiczne zasady stosuje 

się w odniesieniu do wprowadzenia do zmiany w przepisie zmieniającym) oraz koniecznością 

zachowania konsekwencji w tym zakresie w obrębie całego aktu normatywnego (zob. np. art. 

1 pkt 1 lit. e – nowe brzmienie pkt 10, czy też art. 1 pkt 2 wprowadzenie do zmiany). 

Dodając nową przesłankę wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 1b) ustawodawca przewidział, 

iż zamawiający będzie obowiązany wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli z takim 

wykonawcą rozwiązano umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wartość dla robót 

budowlanych była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln 

euro, a dla dostaw lub usług – 10 mln euro, albo wypowiedziano mu taką umowę, albo od 

takiej umowy z nim odstąpiono, z powodu okoliczności, za które ponosi on 
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odpowiedzialność, w przypadku gdy rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 

odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Przesłanka ta 

miałaby znaleźć zastosowanie, podobnie jak ma to miejsce obecnie przy wykluczeniu 

wykonawcy przewidzianym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1, we wszystkich postępowaniach 

prowadzonych przez każdego zamawiającego. Na podstawie tego przepisu zamawiający 

wykluczałby wykonawcę także w przypadku, gdy rozwiązanie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie od umowy zostanie dokonane przez inny podmiot (innego zamawiającego) – w 

odróżnieniu od przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 1a, która dotyczy relacji konkretny wykonawca 

– konkretny zamawiający. W trakcie prac w Sejmie podnoszono wiele zarzutów dotyczących 

tej właśnie regulacji. Swoje opinie dotyczące projektu przedstawili m.in. partnerzy społeczni, 

Minister Spraw Zagranicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych. W opiniach tych podnoszono 

zarzuty niezgodności regulacji z Konstytucją oraz prawem unijnym. 

  Senat uznał za uzasadnione wątpliwości przedstawione przez Ministra Spraw 

Zagranicznych. Na pierwszy plan wysunęło się tutaj pytanie nie o to, czy prawodawcy 

krajowemu wolno było rozszerzyć katalog przesłanek wykluczenia ponad to co przewidziano 

w art. 45 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, ale czy działanie prawodawcy w tym zakresie było 

proporcjonalne. Prawo nie powinno bowiem wykraczać poza to, co jest odpowiednie 

i konieczne do osiągania uzasadnionych celów danej regulacji. Co więcej, tam, gdzie istnieje 

możliwość wyboru, ustawodawca powinien stosować rozwiązania najmniej dotkliwe z punktu 

widzenia adresatów norm prawnych. Powinien on działać proporcjonalnie to znaczy 

uchwalać akty (regulacje) odpowiednie (nadające się osiągnięcia celu założonego przez 

ustawodawcę, funkcjonalne), konieczne (bez których nie sposób osiągnąć celu; 

najwłaściwsze do osiągnięcia zamierzonego celu) oraz – w wąskim znaczeniu – 

proporcjonalne (które w najmniejszym stopniu ograniczają prawa i wolności adresatów oraz 

realizację przez nie swoich interesów).  

  Zdaniem Senatu, nie budzi wątpliwości fakt, iż dodawany art. 24 ust. 1 pkt 1b stanowi 

swego rodzaju sankcję. Zaistnienie przesłanki sformułowanej w tym przepisie oznaczałoby 

bowiem „wyeliminowanie” określonego podmiotu z obrotu w sferze zamówień na 3 lata, 

a „decyzję” w tym zakresie podejmowałby zamawiający. Senat uznał, iż dotkliwość tej 

„sankcji” ograniczy wolność działalności gospodarczej, którą statuuje art. 22 Konstytucji, 

oraz, że „sankcja” ta może stać się w praktyce instrumentem czasowego eliminowania 



– 3 – 

 

z obrotu gospodarczego określonych podmiotów (tylko i wyłącznie „decyzją” 

zamawiającego), a więc w konsekwencji instrumentem ograniczającym konkurencję na rynku 

zamówień publicznych. 

  Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej nie ma charakteru 

absolutnego. Zgodnie z art. 22 Konstytucji ograniczenie wolności działalności gospodarczej 

jest dopuszczalne, w drodze ustawy, ze względu na ważny interes publiczny. Konstytucja nie 

definiuje pojęcia „interes publiczny”, ale w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

i w doktrynie przyjmuje się, iż pojęcie to obejmuje: bezpieczeństwo państwa, porządek 

publiczny oraz ochronę środowiska, zdrowia publicznego oraz moralności publicznej. 

Niemniej jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 października 2010 r. 

(sygn. akt Kp 1/09), klauzula generalna „ważnego interesu publicznego”, o której mowa 

w art. 22 Konstytucji, nie jest zwykłym potwierdzeniem materialnoprawnych przesłanek 

ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych, wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Z klauzuli tej – zdaniem Trybunału – mogą wynikać także inne, wychodzące poza art. 31 

ust. 3 Konstytucji, materialnoprawne przesłanki ustawowego ograniczenia wolności 

działalności gospodarczej. Ograniczając wolność działalności gospodarczej ustawodawca 

musi stosować się do zasady proporcjonalności. Innymi słowy, musi on minimalizować 

negatywne skutki ograniczeń, a także mieć na względzie, iż „zyski” z wprowadzenia regulacji 

muszą być wyższe, aniżeli „koszty” jej funkcjonowania. Dokonując oceny poprawności 

konstytucyjnej dodawanego przepisu nie można zapominać o tym, iż dla części wykonawców 

uniemożliwienie uzyskania zamówienia publicznego będzie oznaczało de facto koniec 

działalności. Zdaniem Senatu nowa regulacja nie uwzględnia zasady proporcjonalności. 

Mając powyższe na względzie Senat proponuje przyjęcie poprawek nr  5, 6 i 26 

i skreślenie przepisów związanych z kwestionowanym rozwiązaniem. Przyjmując te 

poprawki Senat proponuje jednocześnie dodanie do ustawy – Prawo zamówień publicznych 

przepisu (poprawka nr 4; art. 22 ust. 5) przewidującego, iż warunki udziału w postępowaniu 

(dotyczące uprawnień, wiedzy, doświadczenia, posiadania odpowiednich osób i potencjału 

technicznego oraz zdolności ekonomicznych i finansowych) oraz opis sposobu dokonywania 

oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania udzielanego zamówienia publicznego. W opinii Senatu należy umożliwić 

zamawiającemu, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy 

wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, roboty budowlane 
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lub usługi, dokonywanie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 

w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności 

i doświadczenia. Proponowany poprawką nr 4 przepis jest zgodny z dyrektywami unijnymi 

dotyczącymi zamówień publicznych, gdyż art. 48 ust. 5 dyrektywy klasycznej 2004/18/WE 

przewiduje, iż w procedurach udzielania zamówień publicznych, których przedmiot stanowią 

dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, wykonania 

usług lub realizacji robót budowlanych, zdolność wykonawców do wykonania usług, 

instalacji lub robót może być oceniana w szczególności w odniesieniu do ich kwalifikacji, 

efektywności, doświadczenia i rzetelności. 

Koncepcja Senatu zakłada, iż weryfikacja rzetelności wykonawcy byłaby dokonywana 

w oparciu o opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i umożliwiała 

zamawiającemu uwzględnienie przy dokonywanej ocenie całokształtu uprzednio 

realizowanych przez wykonawcę zamówień. Tym samym ocena doświadczenia i wiedzy 

wykonawcy, a także jego potencjału technicznego, osobowego i finansowego, dokonywana 

byłaby przy uwzględnieniu zarówno robót wykonanych prawidłowo, jak i przypadków 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień publicznych. Proponowana regulacja 

„zrywa” z dokonywaniem oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego 

wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami przez ich 

zleceniodawców. Aktualnie nie bada się bowiem w postępowaniu przypadków niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówień, które podważają wiarygodność, rzetelność oraz 

wiedzę i doświadczenie wykonawcy. Inaczej, zdaniem Senatu, należy ocenić wykonawcę, 

który wykazuje wykonanie np. dwóch robót wymaganych przez zamawiającego w opisie 

warunku i nie ma na swym koncie zamówień niewykonanych lub zrealizowanych 

nienależycie, a inaczej wykonawcę, który poza robotami służącymi do potwierdzenia 

warunku, przemilcza informacje o niewykonanych lub nienależycie wykonanych umowach. 

W tym drugim przypadku, zamawiający powinien dysponować możliwością oceny wpływu 

tego rodzaju sytuacji na rzetelność i zdolność wykonawcy do prawidłowego wykonania 

udzielanego zamówienia.  

Zgodnie z propozycją Senatu, wykluczenie wykonawcy wymagałoby przedstawienia 

przez zamawiającego uzasadnienia, z którego wynikałoby, iż stwierdzone przypadki 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień wskazują na nierzetelność lub brak 

odpowiednich kwalifikacji lub efektywności wykonawcy, a w konsekwencji skutkują 
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uznaniem go za wykonawcę niespełniającego warunków w zakresie posiadanej wiedzy, 

doświadczenia czy też potencjału technicznego. Wykonawca wykluczony miałby zapewnioną 

możliwość zakwestionowania podstawy wykluczenia w drodze przewidzianych w ustawie –

Prawo zamówień publicznych środków odwoławczych, tj. odwołania do Krajowej Izby 

Odwoławczej oraz skargi do sądu. Ustawa przewiduje bowiem prawo wykonawcy do 

złożenia odwołania oraz skargi na swoje wykluczenie z postępowania niezależnie od wartości 

udzielanego zamówienia publicznego (powyżej 14 000 euro). 

W celu zapewnienia zamawiającemu informacji na temat przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu 

robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje na temat wszystkich 

zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (w przypadku dostaw lub usług) lub zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku robót budowlanych). Warunkiem 

skuteczności proponowanej przez Senat regulacji, będzie uwzględnienie jej 

w rozporządzeniu, które zostanie wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

W opinii Senatu, proponowane rozwiązanie w sposób dostateczny zapewni ochronę 

interesu publicznego i realizację zamówień publicznych wyłącznie przez wykonawców 

zdolnych do prawidłowego, terminowego oraz rzetelnego ich wykonania. 

Senat proponuje przyjęcie poprawek nr 7, 8, 9, 10, 11 mających na celu zapewnienie 

poprawności językowej bądź terminologicznej przepisów. 

Mając na względzie § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej oraz dobrą praktykę 

legislacyjną, Senat proponuje przyjęcie poprawek nr 12 i 23. Przepis § 23 ust. 3 Zasad 

techniki prawodawczej stanowi, iż jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego 

przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis 

formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie 

szczegółowym. Niepoprawne legislacyjnie jest więc określanie wzajemnych relacji pomiędzy 

przepisami w ramach jednej podstawowej jednostki redakcyjnej (w ramach jednego artykułu) 

poprzez posłużenie się sformułowaniem „z zastrzeżeniem”.  

Poprawka nr 13 koryguje błędne odesłanie. 
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W dodawanych art. 131g ust. 1 i 2 ustawodawca precyzuje, iż opis przedmiotu 

zamówienia zamieszcza się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu 

o zamówieniu. Takiego doprecyzowania ustawodawca nie uczynił w ust. 3 tego samego 

artykułu. Mając na względzie konieczność zapewnienia konsekwencji co do sposobu 

wyrażania analogicznych myśli legislacyjnych Senat uchwalił poprawkę nr 14. 

W zawiązku z tym, iż nie można wykluczyć, że podwykonawcami będą również osoby 

fizyczne oraz uwzględniając, iż osoba fizyczna nie ma siedziby, ale miejsce zamieszkania, 

Senat przyjął poprawkę nr 15.  

W związku z tym, iż od wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat 

o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską mamy do czynienia nie ze 

Wspólnotą Europejską, ale z Unią Europejską (uzyskała ona osobowość prawną), nie mówi 

się obecnie o prawie wspólnotowym, ale o prawie unijnym. Mając to na względzie przyjęto 

poprawkę nr 16. 

Poprawka nr 18 ma na celu skorelowanie terminologii art. 131h ust. 5 pkt 4 

z terminologią, którą posłużył się ustawodawca w ust. 6 pkt 3 tego artykułu. 

Uwzględniając sposób zredagowania innych punktów zawartych w wyliczeniu 

sformułowanym w art. 131h ust. 5, należałoby skreślić wyraz „lub” na końcu tego punktu 

(poprawka nr 19). 

W związku z tym, iż art. 131r ust. 1 nie dotyczy przesłanek wykluczenia (przepis ten 

umożliwia zamawiającemu, w przypadku określonym w ustawie, odmowę wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy z podwykonawcą), a o przesłankach wykluczenia stanowi art. 131e 

ust. 1, dodawany art. 131r ust. 4 powinien odsyłać do tego właśnie przepisu (poprawka 

nr 20). 

Poprawkę nr 21 przyjęto mając na względzie cywilistyczne rozumienie pojęcia 

przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników 

niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej) 

oraz fakt, iż zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o swobodzie działalności 

gospodarczej działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy. Poprawka uwzględnia  także 

terminologię ustawy – Prawo zamówień publicznych. Co do zasady, na gruncie tej ustawy 

synonimem pojęcia „przedsiębiorca” jest pojęcie „podmiot”.  
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W związku z tym, iż trudno sobie wyobrazić wykonawców innych niż publiczni albo 

prywatni, należy uznać iż dodawany art. 131v pkt 1 stanowi o interesach handlowych 

wszystkich wykonawców. Uwzględniając ten fakt, Senat uchwalił poprawkę nr 22. 

 Tak jak przepisy art. 3 ust. 1 i 2 są niewątpliwie przepisami epizodycznymi, które 

ekspirują z polskiego systemu prawnego po pewnym czasie, tak art. 3 ust. 3 ma niewątpliwie 

charakter przepisu merytorycznego szczegółowego o bliżej nieokreślonym czasowo okresie 

obowiązywania. W związku z tym, przepis taki nie powinien być zamieszczony wśród 

przepisów przejściowych, dostosowujących albo końcowych aktu nowelizującego, ale 

zamieszczony w ustawie nowelizowanej jako jeden z przepisów merytorycznych 

szczegółowych. Należy pamiętać, iż zgodnie z § 93 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, 

ustawa zmieniająca może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub 

przepisy uzupełniające przepisy ustawy zmienianej, a w razie potrzeby - także przepisy 

przejściowe i dostosowujące, konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację. Z założenia 

nowelizacja powinna być więc aktem samoderogującym. Ustawodawca nie powinien 

formułować w nowelizacji takich przepisów, które skutkowały będą koniecznością 

ewentualnego uchylenia ustawy nowelizującej. Mając na względzie te uwagi uchwalono 

poprawki nr 24 i 29. 

Dodawany art. 134b ust. 2 przewiduje, iż w przypadku systemu kwalifikowania 

wykonawców ustanowionego na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku. Tak sformułowany 

przepis rodzi pytania, kto jest jego adresatem oraz jaki obowiązek w związku z nim będzie 

ciążył na zamawiającym. Brzmienie przepisu może sugerować, iż jego adresatem jest urząd 

publikacyjny Unii Europejskiej, który będzie obowiązany publikować co roku ogłoszenie 

o ustanowieniu systemu kwalifikacji (w przypadku systemu ustanowionego na okres dłuższy 

niż 3 lata), które zamawiający przekaże do publikacji w trybie art. 134b ust. 1. Uznając taką 

interpretację za niedopuszczalną, Senat przyjął iż celem przepisu jest nałożenie na 

zamawiającego obowiązku przekazywania ogłoszenia do publikacji co roku. Dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych przyjęto poprawkę nr 25. 

W związku z tym, iż w art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych nie ma 

mowy o postępowaniu sprawdzającym, korekty wymaga odesłanie zawarte 

w  nowelizowanym art. 173 ust. 3. Zdaniem Senatu przepis ten powinien odsyłać do art. 22 

ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a więc do przepisu, który stanowi o 
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poszerzonym postępowaniu sprawdzającym (przeprowadza się je m.in. w odniesieniu do osób 

ubiegających o stanowiska i prace związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli 

„tajne” lub „ściśle tajne”) – poprawka nr 27. 

Przepis art. 3 ust. 2 nasuwa pytanie, dlaczego mówi się w nim nie o materiałach 

niejawnych, ale o dokumentach jako takich. Czy wolą ustawodawcy jest, aby przepis ten 

odnosił się również do dokumentów, które nie mają charakteru niejawnego. Należy mieć na 

względzie, iż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych materiałem jest 

dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna.  Skoro 

ustawodawca w art. 3 ust. 1 i 3 stanowi o materiałach niejawnych uzasadnione wydaje się 

twierdzenie, iż również ust. 2 dotyczy materiałów niejawnych, a nie jakichkolwiek 

dokumentów (w tym oczywiście mających charakter niejawny). Zakładając konsekwencję 

ustawodawcy w poprawce nr 28 proponuje się, aby w ust. 2 zamiast o dokumentach mówić 

o materiałach niejawnych. 

W art. 5 ustawodawca przewidział, iż zamawiający, który przed dniem wejścia w życie 

rozpatrzonej ustawy udzielił zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

udzielać będzie zamówień dodatkowych na zasadach przewidzianych w tej ustawie. Jest to 

niewłaściwa konstrukcja, ponieważ rozpatrzona ustawa (ustawa nowelizująca) nie może być 

podstawą określonego zachowania adresata przepisów. Zasady udzielania zamówień 

dodatkowych sformułowane są w ustawie – Prawo zamówień publicznych, a nie jej 

nowelizacjach. Mając to na uwadze przyjęto poprawkę nr 30. 

 


