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Kraków, dnia 31 maja 2016 r. 

 

Pan 

Prof. dr hab. Andrzej Stanisławek 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Wielce Szanowny Panie Senatorze, 

 

Mając na uwadze, że w dniu 2 czerwca 2016 r. Komisja Gospodarki Narodowej i 

Innowacyjności będzie się zajmować rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 174), pozwalam sobie 

przesłać w załączeniu kilkanaście poprawek do procedowanej ustawy. 

 

Nadmieniam, że nie jestem przedsiębiorcą z „branży śmieciowej” ani jakiejkolwiek 

innej branży związanej z potencjalnymi zamówieniami typu in-house. Zajmują się 

zamówieniami publicznymi zawodowo jako praktyk i teoretyk blisko 25 lat (zanim jeszcze 

powstały regulacje ustawowe). 

 

Niestety, ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych zawiera wiele błędów, 

zarówno merytorycznych, jak i natury legislacyjnej. Proponuję jedynie kilkanaście poprawek, 

które dotyczą w szczególności zagadnień proceduralnych, pomijając dziesiątki innych, 

niekoniecznie mniej ważnych. 

 

Poprawki naniosłem wprost na tekst ustawy, co sprawia, że łatwo je niemal 

natychmiast porównać z tymże tekstem. 

 

 

Pozostaję z wyrazami szacunku, 
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U S T AWA  

z dnia 13 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

1) w art. 2: 

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów oceny ofert albo 

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena lub koszt, albo 

c)  która przedstawia najkorzystniejszy bilans innych niż cena lub koszt 

kryteriów oceny ofert, gdy cena lub koszt zostały ustalone przez 

zamawiającego;” 

29) w art. 20a: 

–  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W skład zespołu wchodzą osoby wykonujące czynności związane z 

przygotowaniem postępowania, w tym osoby, które sporządziły opis przedmiotu 

zamówienia, ustaliły wartość zamówienia, określiły warunki udziału w 

postępowaniu, ustaliły kryteria oceny ofert oraz sporządziły wzór umowy.” 

–  skreśla się ust. 4 

30) w art. 22: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13–23 i ust. 5”; 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zostały określone przez 

zamawiającego.” 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający powinien 

ograniczyć je tylko do tych, które umożliwią mu ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu powinny być 

związane z przedmiotem zamówienia, a zawarte w nich wymagania, wyrażone jako 
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minimalne poziomy zdolności, powinny być proporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia.” 

31)  

–  w art. 22a ust. 1, 3 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

„1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu może, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych 

lub sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.” 

„3. Zamawiający ocenia, czy podmioty, na zdolnościach których wykonawca 

polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych 

zasobów oraz, czy nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.” 

„6. Jeżeli podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych zasobów 

lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–23 i ust. 5, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) wykazał spełnianie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.” 

–  w art. 22b w ust. 1 i w art. 22 c w ust. 1: 

wyrazy „W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących” 

zastępuje się wyrazami „Określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące” 

–  w art. 22d ust. 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

 „1. Określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej i zawodowej zamawiający wskazuje minimalne wymagania dotyczące 

potencjału osobowego, potencjału technicznego lub doświadczenia wykonawcy.” 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią 

dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, 

usługi lub roboty budowlane, zamawiający może określić warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej wykonawcy do świadczenia usług, 

wykonania robót budowlanych lub wykonania prac polegających na rozmieszczeniu 

lub instalacji, w odniesieniu do rzetelności, kwalifikacji, efektywności lub 

doświadczenia wykonawcy.” 
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33) w art. 24: 

a) w ust. 1: 

– pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie pkt 13–23 i ust. 5;” 

34) art. 24aa otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24aa. 1. Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, najpierw dokonać 

badania i oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 13–23 i ust. 5 oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.” 

38) w art. 26: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wzywa wykonawcę, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni, wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, aktualnych na dzień ich złożenia. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, 

o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni, wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, aktualnych na dzień ich złożenia.” 

e) ust. 2f otrzymuje brzmienie: 

 „2f. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności postępowania 
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prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 

dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania, w szczególności przed złożeniem wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wezwać wykonawców do złożenia, w 

szczególności wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–

23 i ust. 5 lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.” 

f) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający jednokrotnie, w odniesieniu do każdego oświadczenia lub dokumentu, 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

lub wyjaśnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.” 

46) w art. 32: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy 

zaniżać wartości zamówienia. Wybór sposobu ustalenia wartości zamówienia nie 

może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.” 

92)  w art. 89: 

a) w ust. 1: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4)  wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, nie wykazał, 

że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, lub nie złożył 

wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;” 

93) w art. 90: 

c) skreśla się ust. 3. 

 

 


