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Kraków, dnia 6 czerwca 2016 r. 

 

Pan 

Prof. dr hab. Andrzej Stanisławek 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Senatorze, 

 

Zgodnie z treścią naszej rozmowy po zakończeniu posiedzenia Komisji w dniu 2 

czerwca 2016 r., w załączeniu przekazuję 20 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 13 maja 

2016 r. (druk senacki nr 174), które przesłałem Panu Senatorowi w poprzednim e-mailu w 

dniu 1 czerwca 2016 r., tyle tylko, że teraz przygotowałem je zgodnie z Zasadami techniki 

prawodawczej. 

 

Są to, jak wspominałem uprzednio, poprawki, a de facto propozycje poprawek, które 

dotyczą w szczególności zagadnień proceduralnych – pominąłem wiele innych, spośród około 

dwustu zauważonych przeze mnie, niekoniecznie mniej ważnych. 

  

Uprzejmie proszę o zgłoszenie poprawek podczas posiedzenia Senatu lub przekazanie 

ich innym senatorom, by byli uprzejmi je zgłosić. Będzie to z korzyścią dla przejrzystości i 

właściwego rozumienia przepisów procedowanej ustawy, jednocześnie pozwoli usunąć część 

wadliwych przepisów. 

 

 

Pozostaję z wyrazami szacunku,  

 

Jacek Kaczmarczyk 
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Propozycje poprawek 

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

ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. (druk senacki nr 174) 

 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit b, 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;” 

Uzasadnienie. 

Z definicji został usunięty fragment dotyczący działalności twórczej i naukowej, gdyż 

z jednej strony jest to przeżytek, a z drugiej nie ma takiego unormowania w 

dyrektywach. Nadto ten przypadek jest regulowany przepisem art. 91 ust. 2a. 

Pominięto wskazanie, że kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia, 

gdyż o tym jest mowa w art. 91 ust. 2, a tu ma być definicja najkorzystniejszej oferty, 

a nie definicja kryteriów oceny ofert. 

Niedopuszczalny był fragment stanowiący, iż „oferta najlepiej spełnia kryteria”, jako 

że kryteria oceny ofert są miernikami, przy pomocy których dokonuje się oceny ofert, 

tj. (poza przypadkiem, gdy cena lub koszt jest jedynym kryterium oceny ofert) ofertom 

przyznaje się punkty według kryterium (inaczej: zgodnie z kryterium, w kryterium, na 

podstawie kryterium itp.). Innymi słowy, oferta nie może spełniać kryteriów oceny 

ofert. Najprostszy przykład: kryterium oceny ofert jest okres gwarancji. Co to znaczy, 

że oferta spełnia okres gwarancji? Nic, nie ma takiej możliwości. Ewentualne 

powoływanie się w tym miejscu na dyrektywy jest niecelowe, gdyż dyrektywy 

posługują się swoistym językiem, nadto by implementować przepis dyrektywy, należy 

go bardzo dokładnie przeanalizować w kontekście wszystkich jej przepisów.  

Nie chodzi o to, że cena lub koszt jest stała, lecz że jest ustalona przez zamawiającego 

(na co wprost wskazuje przepis art. 91 ust. 2b). 
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2) w art. 1 w pkt 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 

Uzasadnienie. 

Taki zespół to sensowne rozwiązanie, ale tylko wówczas, gdy chodzi o osoby, które są 

odpowiedzialne za istotne elementy postępowania, by to one następnie kontrolowały 

realizację zamówienia. Jednak w żadnym razie nie można zespołu wiązać z komisją 

przetargową, gdyż członkowie komisji przetargowej co do zasady (art. 20 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp) nie przygotowują postępowania. W zespole powinny znaleźć się więc 

osoby sporządzające opis przedmiotu zamówienia, określające warunki udziału w 

postępowaniu, ustalające kryteria oceny ofert oraz ewentualnie przygotowujący istotne 

postanowienia umowy. Wówczas taki zespół będzie mieć pełną rację bytu. Natomiast 

udział tych osób w pracach komisji przetargowej niczemu nie służyłby. 

 

3) w art. 1 w pkt 30 w lit. 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”; 

Uzasadnienie. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5, oraz innymi przepisami ustawy, nie chodzi o wykluczenie 

jakiekolwiek czy też z czegokolwiek, lecz o wykluczenie z postępowania.  

Dodanie w tym miejscu wyrazów „na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5” jest 

związane z konstrukcją przepisów o wykluczeniu (art. 24) i jest konieczne – vide 

uwagi do art. 24 ust. 1 pkt 12 (pkt 12 niżej). 

 

4) w art. 1 w pkt 30 w lit. a, w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

zamawiającego.” 

Uzasadnienie. 
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W przepisie nie zostały uwzględnione wszystkie rodzaje dokumentów, w których 

zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, a zatem przepis i tak jest 

błędny. Jednak nie ma żadnej potrzeby wymieniania tych dokumentów, gdyż przy 

każdym trybie udzielenia zamówienia wskazuje się, w jakim dokumencie są określone 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

5) w art. 1 w pkt 30 w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający ogranicza je 

tylko do tych, które umożliwią mu ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z 

przedmiotem zamówienia, a zawarte w nich wymagania, wyrażone jako minimalne 

poziomy zdolności, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.” 

Uzasadnienie. 

W przepisie, za dyrektywą, użyto sformułowania „środki dowodowe”, chociaż 

pojęciem tym nie posługuje się kodeks cywilny (poza jedynym przypadkiem, art. 887). 

O „środkach dowodowych” (oświadczeniach i dokumentach) nie należy pisać w tym 

miejscu (vide choćby art. 58 ust. 1 zdanie ostatnie dyrektywy), gdyż jest o tym mowa 

w art. 25.  

To nie warunki mogą być do czegokolwiek proporcjonalne, lecz zawarte w nich 

wymagania (minimalne zdolności). 

  

6) w art. 1 w pkt 31, w art. 22a ust. 1 otrzymuje 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.” 

Uzasadnienie. 

Proponowana zmiana czyni przepis czytelnym, nadto jest zgodna z art. 65 ust. 1 

dyrektywy. 

Niedopuszczalne jest posłużenie się w tym przepisie tzw. kryteriami selekcji. 

Dyrektywa nie pozwala polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu 

ograniczenia liczby wykonawców – poleganie na zdolnościach innych podmiotów jest 

możliwe tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, co jednoznacznie zostało zapisane w art. 63 ust. 1 zdanie pierwsze 

dyrektywy „W odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 3, oraz kryteriów dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 4, wykonawca może, w 

stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 

zdolności innych podmiotów” (por. także art. 58 ust. 1 i art. 65 ust. 2).  

Użycie spójników „i” zamiast „lub” przy wskazaniu zdolności nie jest przypadkowe, 

lecz celowe. Użycie spójnika „i” jest logiczne i w pełni zgodne z dotychczasowymi 

przepisami, oraz przepisami dyrektyw. W dyrektywach występuje w tym kontekście 

wyłącznie spójnik „i”, także w dwóch rozporządzeniach KE, dotyczących wzoru 

ogłoszeń oraz JEDZ, występuje wyłącznie spójnik „i” (we wzorze JEDZ, oprócz 

kilkunastu wystąpień spójnika „i”, w jednym jedynym miejscu, najprawdopodobniej 

przez omyłkę, został użyty spójnik „lub”). Projektodawca argumentował, że użycie 

zwrotu przykładowo „sytuacja ekonomiczna i finansowa”, będzie obligować 

zamawiającego do określenia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do tej 

grupy (jeżeli w ogóle będzie określał warunki) zarówno w zakresie sytuacji 

ekonomicznej, jak i finansowej. Z taką argumentacją nie można się zgodzić, jest ona 

sprzeczna z dorobkiem orzeczniczym KIO, sądów okręgowych i doktryną oraz, co 

istotne, zasadami logiki. W ustawie Pzp, w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4), występuje wyłącznie spójnik „i”. I chociaż 

nie ma w niej przepisu takiego, jak w ustawie nowelizującej w art. 22 ust. 1 pkt 2 

(jeżeli zostały określone przez zamawiającego), z którego jasno wynika, że 

zamawiający może nie określić nawet żadnego warunku, to nie można twierdzić, by 

obligowało to zamawiającego do określenia warunków w odniesieniu do wszystkich 

grup zdolności wskazanych w ustawie. 

 

7) w art. 1 w pkt 31, w art. 22a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.” 

Uzasadnienie. 

Sformułowanie w ustawie jest niepoprawne, sprzeczne z art. 63 ust. 1 akapit drugi 

dyrektywy. 
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8) w art. 1 w pkt 31, w art. 22a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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 odpowiednich warunków udziału w postępowaniu.” 

Uzasadnienie. 

Wprowadzenie do wyliczenia jest wadliwie skonstruowane, nadto sprzeczne z 

przepisem art. 63 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy, który przesądza, że w sytuacji 

polegania przez wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów, to ów inny podmiot 

obowiązany jest spełniać odpowiednie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać 

wykluczeniu z postępowania (co jest oczywiste: nie może inny podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega, tych zdolności nie mieć). 

Nie chodzi o zobowiązanie się wykonawcy do wykonania części zamówienia, lecz o 

wykazanie spełniania przez wykonawcę odpowiedniego warunku udziału w 

postępowaniu, którego spełniania nie wykazał podmiot trzeci (vide art. 63 ust. 1 akapit 

drugi dyrektywy); 

 

9) w art. 1 w pkt 31, w art. 22b w ust. 1 i w art. 22c w ust. 1 wyrazy „W odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących” zastępuje się wyrazami „Określając 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące” 

Uzasadnienie. 

Użycie tych zwrotów jest czytelniejsze, poprawniejsze językowo, nadto bardziej 

przystaje do koniecznego do zmiany przepisu art. 22d ust. 1 (vide pkt 10 niżej). 

 

10) w art. 1 w pkt 31, w art. 22d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej 

i zawodowej zamawiający wskazuje minimalne wymagania dotyczące potencjału 

osobowego, potencjału technicznego lub doświadczenia wykonawcy.” 

Uzasadnienie. 
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„Wykształcenie wykonawcy”, np. spółki, o którym była mowa w przepisie, chociaż 

zgodne z dyrektywą, jest obce polskiej kulturze prawnej (i nie tylko). Ponadto ocena 

zdolności wykonawcy jest dokonywana po złożeniu ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, więc użycie zwrotu „oceniając zdolność”: 

jest całkowicie chybione. Proponowane brzmienie przepisu jest czytelne, nadto, co 

istotne, w pełni zgodne z art. 58 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy. 

 

11) w art. 1 w pkt 31, w art. 22d ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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.” 

Uzasadnienie. 

Brzmienie przepisu w ustawie jest niezrozumiałe, w szczególności sprzeczne z art. 58 

ust. 4 akapit ostatni dyrektywy. Proponowane brzmienie przepisu usuwa tę 

sprzeczność. 

 

12) w art. 1 w pkt 33 w lit. a w tiret drugim, pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 13–23 

i ust. 5;” 

Uzasadnienie. 

Przepis zawarty w ustawie wskazuje na obowiązek wykluczenia z postępowania 

wykonawców, którzy nie zostali zaproszeni do doskładania ofert lub do dialogu w 

postępowaniach dwuetapowych, chociaż ta przesłanka wykluczenia została ujęta w 

przepisach dotyczących tych trybów (art. 51 ust. 2 zdanie drugie, art. 57 ust. 3 zdanie 

drugie i art. 60d ust. 3 zdanie drugie). 

Co jednak istotniejsze, w przepisie był błąd logiczny: wyklucza się wykonawcę, który 

nie wykazał, że nie podlega wykluczeniu, podlega zaś wykluczeniu, gdy nie wykazał, 

że nie podlega wykluczeniu itd., zatem z podstaw wykluczenia należało wyłączyć pkt 

12. 
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13) w art. 1 w pkt 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.” 

Uzasadnienie. 

Przepis nie wskazywał celu przeprowadzenia procedury opisanej w tym artykule, 

podczas gdy dyrektywa (w art. 56 ust. 2) wyraźnie wskazuje, że chodzi o rozpatrzenie 

ofert (czyli badanie i ocenę), ale w kontekście udzielenia zamówienia. Dyrektyw nie 

nakłada na zamawiającego żadnych obowiązków informacyjnych. 

Co istotniejsze w ust. 1 ustawy nowelizującej jest zwrot „oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza”, a w ust. 2 „ofertę najwyżej ocenioną” – taka sytuacja nie powinna 

mieć miejsca w jednej ustawie, a co dopiero w jednym artykule. Z kolei w art. 26 ust. 

1 i 2 jest zwrot „oferta została najwyżej ocenione”. Należy zauważyć, że oferta, która 

została najwyżej oceniona, to „najkorzystniejsza oferta”, co w żaden sposób nie 

implikuje jej wyboru (nie oznacza to, że jest to oferta wybrana jako najkorzystniejsza). 

Podobnie, nie ma powodu pisać, że oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

gdyż taka oferta, to po prostu najkorzystniejsza oferta. Ustawa Pzp także posługuje się 

kilkakrotnie zwrotem „najkorzystniejsza oferta” bez wskazania, że chodzi o jej wybór: 

w art. 91c ust. 3 jest zwrot „punktacja najkorzystniejszej oferty”, w art. 93 ust. 1 pkt 4 

(jednym z najważniejszych w ustawie, gdyż przesądzającym o wyborze oferty lub 

unieważnieniu postępowania) i w ust. 1c jest mowa o „cenie najkorzystniejszej 

oferty”, także w art. 138c ust. 2 jest mowa o „cenie najkorzystniejszej oferty”. Te 

błędne zwroty wymagały korekty. 
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14) w art. 1 w pkt 38 w lit. 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.” 

Uzasadnienie. 

Poprawka powoduje, że przepis jest czytelny, nadto ust. 1 i 2 są jednolicie 

sformułowane, czego brakło przepisom ustawy nowelizującej. 

 

15) w art. 1 w pkt 38 w lit. e, ust. 2f otrzymuje brzmienie: 

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

postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności postępowania 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.” 

Uzasadnienie. 

Przepis wymagał istotnego doprecyzowania, w szczególności gdy chodzi o 

postępowania dwuetapowe. Motyw (84) dyrektywy wprost wskazuje cel żądania 

dokumentów: „by nie dopuścić do zaproszenia przez instytucje zamawiające 

kandydatów, którzy następnie nie są w stanie przedłożyć tych dokumentów na etapie 

udzielania zamówienia, tym samym uniemożliwiając udział kwalifikującym się 

kandydatom”. 
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16) w art. 1 w pkt 38 w lit. 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 postępowanie podlega unieważnieniu.” 

Uzasadnienie. 

Nowelizowany przepis art. 26 ust. 3 z jednej strony nie wskazywał wszystkich 

okoliczności wezwania, o których jest mowa w art. 56 ust. 3 dyrektywy (brak 

wyjaśniania treści dokumentów), z drugiej odwoływał się do art. 25 ust. 1, w którym 

jakoby była mowa o okolicznościach, które dokumenty potwierdzają. Te błędy trzeba 

było usunąć. 

 

17) w art. 1 w pkt 38 w lit. g, ust. 3a wyrazy „konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania” zastępuje się wyrazami „postępowanie podlega unieważnieniu” 

Uzasadnienie. 

Proponowana poprawka jest konsekwencją poprawki zawartej w pkt 16. 

 

18) w art. 1 w pkt 46 w lit. a, ust. 2 skreśla się wyrazy „lub wybierać sposobu obliczenia 

wartości zamówienia” i dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wybór sposobu ustalenia wartości zamówienia nie może być dokonany w celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy.” 

Uzasadnienie. 

Skoro zamawiający nie może wybierać metody ustalenia wartości zamówienia, to jak 

ma  tę wartość ustalić? Wadliwą implementację art. 5 ust. 3 dyrektywy należało 

koniecznie sprostować. 

 

19) w art. 1 w pkt 92 w lit. a w tiret pierwszym, 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;” 
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Uzasadnienie. 

Ponieważ na wykonawcę został nałożony obowiązek wykazania, że cena nie jest 

rażąco niska (art. 90 ust. 2), to powinny być sankcje za niewykonanie tego obowiązku, 

czyli odrzucenie oferty. Mówiąc inaczej: miałeś wykazać, że cena nie jest rażąco 

niska, nie ma znaczenia jaka ona jest, skoro jednak tego nie wykazałeś, to oferta 

podlega odrzuceniu – jest to podejście w pełnia zgodne z przepisem art. 69 ust. 3 

akapit pierwszy dyrektywy.  

 

20) w art. 1 w pkt 93 w lit. c, skreśla się ust. 3. 

Uzasadnienie. 

Przepis od samego początku budził poważne wątpliwości. Proponowane uchylenie 

przepisu spowoduje spójność przepisów, w szczególności z przepisem art. 89 ust. 1 

pkt 4 (pkt 19 wyżej). 

 

 


