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PROPOZYCJA POPRAWKI  

 

do ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

W ustawie z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw wprowadza się następujące zmiany: 

 

a) w art. 1 skreśla się: 

- pkt 50 lit. a); 

- w pkt 83: 

lit. a) tiret 6; 

 lit. b) ust. 1c); 

lit. d) ust. 8-10; 

- pkt 148 

b) skreśla się art. 7.  
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POPRAWKA POSELSKA 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk 366) 

 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk 366) wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

art. 1 pkt 79)  

lit. a) 

 w art. 67 ust. 1 

- po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu - 

"12) zamówień udzielanych przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-

3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą 

kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na 

dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 

zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 

spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana 

przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 90% przychodów uzyskiwanych przez kontrolowaną osobę prawną 

oraz ponad 90% działalności pochodzi z wykonywania zadania 

powierzonego jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez 

inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której 

mowa w lit. a,  

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego; 

13) zamówień udzielanych przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-3a, który sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej 

kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, pod warunkiem 

odpowiedniego spełnienia przesłanek opisanych w pkt 12 lit. a)-c), 
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14) zamówień udzielanych przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-3a, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada 

kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym 

wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

- w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających,  

- uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ 

na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;  

- kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z 

interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę, 

b) ponad 90% przychodów uzyskiwanych przez kontrolowaną osobę prawną 

oraz ponad 90% działalności pochodzi z wykonywania zadania 

powierzonego jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub 

przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego;  

15) umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi 

zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są 

oni zobowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów, 

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem 

publicznym, 

c) mniej niż 10% przychodów uzyskiwanych przez zamawiających 

realizujących współpracę oraz mniej niż 10% działalności pochodzi ze 

współpracy wykonywanej na otwartym rynku.”, 

c)  

po ust. 6 dodaje się ust. 7-18 w brzmieniu: 

"7. Do obliczania procentu przychodów, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13, 

pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c), uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez odpowiednio 

daną osobę prawną lub danego zamawiającego, któremu udzielono zamówienia z tytułu 

wykonywania zamówień publicznych udzielonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, 

pkt 14 lub pkt 15 za trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego. 

mailto:biuro@zpgo.pl


 

   
ADRES BIURA: 00 – 697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53/508, Tel. 691 956 418, 

 KRS: 0000210775, NIP 5262818891 

  e-mail: biuro@zpgo.pl, http://www.zpgo.pl   

3 

8. W przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia 

działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich 

działalności, dane dotyczące średniego przychodu za poprzednie trzy lata są 

niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 

lit. b, pkt 13, pkt 14 lit. b oraz pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą danych dotyczących 

tego krótszego okresu, a w przypadku nowotworzonych osób prawnych 

wiarygodnych prognoz handlowych. 

9. Odpowiednio osoba prawna lub zamawiający, któremu udziela się 

zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12,  pkt 13, pkt 14 lub pkt 15 ma 

obowiązek spełniać warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

10. Zamówienie publiczne może zostać udzielone na zasadach określonych 

w art. 67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 lub pkt 15 wyłącznie w przypadku, gdy na 

danym rynku właściwym dla udzielanego zamówienia nie mamy do czynienia z 

zachowaniami rynkowymi przedsiębiorców.  

11. Udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 

lub pkt 15 wymaga uprzedniego uzyskania od Prezesa UOKiK wyjaśnienia lub 

interpretacji wydanych na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 j.t. ze zm.) w związku z art. 31 

pkt 3 ustawy, poświadczającej stan koncentracji gospodarki oraz zachowań 

rynkowych przedsiębiorców na rynku właściwym, na którym udzielone ma być 

zamówienie.  

12. Przed udzieleniem zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 

pkt 12, b pkt 13, pkt 14 lub pkt 15, zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia 

o zamiarze zawarcia umowy, zawierającego co najmniej następujące informacje: 

a) nazwę podmiotu zamawiającego,  

b) przedmiot zamówienia, 

c) nazwę podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia,  

d) uzasadnienie skorzystania z możliwości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12, 

pkt 13, pkt 14 lub pkt 15, w tym przedstawienia wyjaśnienia lub interpretacji 

Prezesa UOKiK, o której mowa w ust. 11, 
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e) warunki finansowe, na jakich zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w 

tym opis mechanizmu wynagrodzenia oraz wskaźników służących do 

obliczenia, kontrolowania i przeglądu jego wysokości, 

f) sposób realizacji zamówienia, 

g) termin realizacji zamówienia. 

13. Zamawiający udzielający zamówienia na zasadach określonych w art. 67 

ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 lub pkt 15 zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia. Przepis art. 95 stosuje się odpowiednio.  

14. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 14 

zamieszcza się, co najmniej następujące informacje: 

1) nazwę podmiotu zamawiającego;  

2) przedmiot zamówienia;  

3) nazwę podmiotu na rzecz którego udzielono zamówienia; 

4) sposób realizacji zamówienia; 

5) termin realizacji zamówienia; 

6) warunki finansowe, na jakich udzielono zamówienia, w tym opis 

mechanizmu wynagrodzenia oraz wskaźników służących do obliczenia, 

kontrolowania i przeglądu jego wysokości; 

7) dane dotyczące obliczania procentu działalności, o którym mowa 

odpowiednio w art 67 ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13, pkt 14 lit. b i 15 lit. c. 

15. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na zasadach określonych w art. 

67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 lub pkt 15, w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek osobistego realizowania powierzonych zamówieniem zadań.  

16. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na zasadach określonych w art. 

67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 lub pkt 15 w trakcie realizacji zamówienia nie może 

uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych poza 

obszarem właściwym dla kontrolującego go zamawiającego lub zamawiających. 

17. Podmiot, któremu udzielono zamówienia na zasadach określonych w art. 

67 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14 lub pkt 15, ma obowiązek zachowania przez cały okres 

zawartej umowy przesłanek, których spełnienie warunkowało możliwość 

skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki. W tym celu podmiot, któremu 

udzielono zamówienia oraz kontrolujący go zamawiający przedstawiają po 

sporządzeniu sprawozdania finansowego przez ten podmiot informację dotyczącą 

spełnienia tych warunków. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 oraz 

pkt 14 lit. b wykazuje się na podstawie rachunku zysków i strat oraz zapisów na 

wyodrębnionych kontach księgowych kontrolowanej osoby prawnej. Informację, o 

której mowa podmiot, któremu udzielono zamówienia oraz kontrolujący ją 
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zamawiający publikują na swoich stronach internetowych w terminie 14 dni od dnia 

sporządzenia sprawozdania finansowego. Wykonawcy przysługują w tym zakresie 

środki ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale VI ustawy.  

18. Jeżeli ustawa szczególna przewiduje jako wyłączną formę udzielenia 

zamówienia przetarg lub inne postępowanie konkurencyjne, przepisy art. 67 ust. 1 

pkt 12, pkt 13, pkt 14 i pkt 15 nie mają zastosowania. 

 

lit. b) skreśla się art. 7.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Przewidziana w art. 1 pkt 79 lit. a) tiret 6 pkt 12-15 regulacja dotyczy tzw. zamówień in-house, tj. 

sytuacji, w której zamawiający może w trybie niekonkurencyjnym z wolnej ręki udzielić każdego 

zamówienia obejmującego roboty budowlane, dostawy lub usługi spółce przez tego zamawiającego 

kontrolowanej jak również sytuacji, w której zamówienia takie udzielane są pomiędzy zamawiającymi 

lub kontrolowanymi przez nich spółkami.  

Rozwiązanie to nie jest wymagane przez przepisy implementowanej Dyrektywy 2014/24/UE lub 

Dyrektywy 2014/25/UE, a tym samym wykracza poza zakładaną na tym etapie przez Radę Ministrów 

tzw. małą nowelizację PZP mającą na celu implementację wyłącznie tych przepisów prawa UE, które 

są niezbędnie konieczne. 

Kwestia zamówień in-house budzi bardzo poważne kontrowersje i wyraźnie dzieli  przedsiębiorców i 

pracowników z jednej strony i samorządy z drugiej. Zagadnienie to wymaga zatem pogłębionej 

analizy i znalezienia takiego rozwiązania, które w rzeczywisty sposób zapewni poszanowanie 

interesów wszystkich interesariuszy. Obecne zapisy takiego rozwiązania nie przewidują, przyznając 

wszelkie prawa samorządom bez należytego poszanowania praw przedsiębiorców i pracowników. Na 

brak poszanowania praw przedsiębiorców i pracowników kilkukrotnie zwracała uwagę w swych 

uchwałach Rada Dialogu Społecznego. 

Wszystko to sprawia, że konieczne jest przewidzenie stosownych mechanizmów ustawowych, które z 

jednej strony gwarantowałyby, że realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem mechanizmu in-

house nie wpłynie negatywnie na efektywność wydatkowania środków publicznych jak również nie 

ograniczy w sposób nadmierny konkurencji.  

Proponowane w niniejszym projekcie zapisy stanowią bezpośrednią konsekwencję rozwiązań 

przewidzianych w prawie unijnym dotyczących mechanizmu in-house, w tym Rozporządzenia 

1370/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług  
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publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 

rozporządzenia Rady 1191/69 i 1107/70. 

Udzielenie zamówienia w trybie in-house powinno być dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy 

zamawiający jest w stanie wykazać, że jego realizacja będzie korzystniejsza dla interesu publicznego 

niż poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej. Generalną zasadą zamówień publicznych jest 

bowiem konkurencja, która może być ograniczona dla ochrony innej wartości, w tym przypadku 

interesu publicznego. Wskazana „korzyść” może dotyczyć np. kosztów realizacji zamówienia przy 

jednoczesnym zachowaniu standardów jakości. Na konieczność dokonywania tego typu analiz 

wskazuje dotychczasowa praktyka realizacji zadań publicznych przez spółki samorządowe. Jak wynika 

z Raportu Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2015 r. dotyczącego Realizacji zadań publicznych przez 

spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego  

 

Wykonywanie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego za 
pośrednictwem tworzonych przez nie spółek, w poddanych kontroli gminach i 
województwach, zdaniem NIK, obarczone było wieloma nieprawidłowościami takimi 
jak: podejmowanie przedsięwzięć bez rzetelnego ich przygotowania (brak analiz 
ekonomicznych, brak oszacowania niezbędnych środków, nieuwzględnianie 
występujących ryzyk), niezapewnienie profesjonalnego i skutecznego wykonania zadań, 
a także gospodarowanie majątkiem niezgodnie z celami statutowymi.  

 

Przyznanie zamawiającym jednoznacznego uprawnienia do wykorzystywania mechanizmu zamówień 

in-house bez równoczesnego wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia rzetelnych analiz 

finansowych będzie prowadziło do niekontrolowanego przepływu środków publicznych w celu 

dokapitalizowania działalności spółek. Jak wynika z przywołanego Raportu NIK  

 

W latach 2009–2013 wszystkie skontrolowane JST wniosły środki finansowe oraz aporty 

w łącznej wysokości 7,7 mld zł, bez należytej analizy potrzeb spółek w zakresie ich 

dofinansowania. Decyzji o wniesieniu składników majątkowych do spółek nie 

poprzedzano wyliczeniami, jakie korzyści lub pożytki JST zamierza osiągnąć dokonując 

przedmiotowych rozporządzeń majątkiem. 

 

Analizy takie powinny być udostępniane publicznie, w tym zainteresowanym przedsiębiorcom tak, 

aby mogli się oni do nich odnieść i ewentualnie wykazać ich nierzetelność, a tym samym ewentualnie 

podważyć zasadność i możliwość wykorzystania mechanizmu zamówienia in-house.  

 

Konieczne jest również przewidzenie uprzedniej interwencji prezesa UOKiK, ponieważ jest to organ 

uprawniony i zobowiązany do badania wpływu określonych zachowań organizatora rynku usług 

publicznych (gminy) na konkurencję jak również zgodności przepływów środków publicznych z punktu 

widzenia zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Jak wynika z przywołanego Raportu 

NIK. 
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JST nie analizowały tych transferów majątku pod kątem wystąpienia pomocy 

publicznej – na 28 JST tylko pięć przeprowadzało analizy w tym zakresie, przy czym w 

niektórych przypadkach w sposób nierzetelny. 

 

Podmiot, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie in-house powinien spełniać 

wszelkie warunki dotyczące posiadanego doświadczenia, wiedzy, sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantujące rzetelne wykonanie zamówienia. Co istotne, warunki te powinny być proporcjonalne 

do przedmiotu zamówienia, które zamawiajmy zamierza udzielić. 

 

W związku z tym, że mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania procedur konkurencyjnych, 

wykonawca zamówienia in-house powinien samodzielnie zrealizować zamówienie, analogicznie do 

sytuacji przewidzianej dla tzw. podmiotów powiązanych w przypadku zamówień sektorowych. Tym 

samym, nie powinno się dopuszczać w takim przypadku możliwości podwykonawstwa, ponieważ 

mogłoby to prowadzić do obchodzenia przepisów PZP.  

Ponadto, jako że w założeniu zamówienia in-house mają służyć macierzystym jednostkom, należy 

jednoznacznie przewidzieć zakaz możliwości ubiegania się o zamówienia przez tzw. podmioty 

wewnętrzne na innych rynkach.   

 

Ponadto, projektowana w art. 7 nowelizacji dotyczy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach, co w sposób oczywisty wykracza poza zakres tzw. małej nowelizacji. Dodatkowo, zapis ten 

został wprowadzony do projektu nowelizacji PZP bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Jako 

wykraczające poza zakres nowelizacji Prawa zamówień publicznych, regulacje zawarte w ustawie o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach powinny pozostać niezmienione.  
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