
--·----··------· 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.98.2014/ ~ 
~fAq .. 1 

dot.: GOS-QlS-62-2014 ~ 22.01.2014 r. 

--·----- -·-- -- ··-··- ._ ... ·--
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Warszawa. dnia .lS stycznia 2014 r. 

Pan 
Wajdech Jasll\sld 
Przewodniclący KomisJI Gaspad~rkl 
Sejm RzeczypospoliteJ PalskleJ 

opinia a qodnaklz pr.-em uno EuropejskieJ PtDJelttu ustawy o zmklnle wte~wy-Prowo 
zam4wlelf publ/cznyr:h anu nlekt6rych 111nych ultcnv u}rteliO w spt'INICIZdllnlu KomisJI 
GaspodGtłi o nqdowym pro}ekde ustcrwv o tmlllnle lllławy - Prawo zomdwlelł 
publlan,ch otr1z nlelttdtydl Innych cistcrw (druk nr .2061) wyratona na podstawie art. 13 
ust. 3 pkt z ustawy 1 dnia 4 wMnla 1997 r. a działach admłnlstrac:JI rządoweJ (Dz. U. z 
2007 r. Nr 15, pa1. 4171 pó&l. zm.) w zw1111ku z art. a ust. 41art. 54 ust. 1 Repłamlnu 

· sejmu przez ministra wtałdwqo do spraw członkostwa RzeaypospollteJ PolsldeJ w Unii 
Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyraził poniższą opinię. 

W odniesieniu do przewidzianych w projekcie zmian. poleJaj,c:ych na wyłączeniu stosowania 
ustawy - Prawo zamówień publicznych do określonych zamówień z zakresu działalności 
naukowej (dodanie w art. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych nowe1o pkt la) oraz z 
zakresu działalności kulturalnej (dodinie w art. 4 ustawy- Prawo zamówleń publicznych pkt 
8b) -jeżeli ich wartość jest mniejsza niż tzw. prosi basateiności ustalone w pnepisach 
unijnych, pragnę zwrócić uwasę, że chociaż rygarystyane procedury ustanowione w 
dyrektyWach w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówleń publicznych (dyrektywa 
2004/17/WE oraz dyrektywa 2004/18/WE) mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, 
których warto§t przekracza prosi wyratnie przewidziane w każdej z tych dyrektyw, to jednak 
zamówlenia o wartości poniżej tych kwot proaowych nie Sil całkowicie wyłączone z zakresu 
stosowania prawa unijneso. Instytucje zamawiające pny udzielaniu zamówień publicznvch o 
charakterze transaranianym, nawet jeśli ich wartośt jest niższa niż proSi wskazane w 
dyrektywach~ są zobowiązane do przestrzegania podstawowych swobód rynku 
wewnętrzneso oraz zasady niedyskryminacji ze wzslędu na przynależnoU państwową (np. C-
147/06 SECAP, pkt 20-21; C-196/08 Acoset, pkt 46-47; C-376/08 Serrantoni, pkt 22-24). 
Oznaaa to, że udzielanie zamówień publicznych, które z uwagi na ich wartośt nie są objęte 



zakresem dvrektywy 2004/17/WE ani dyrektywy 2004/18/WE, wymaga poszanowania 
swobody przepływu towarów, przedsiębiorczości l usług, a także zasad, które się z nic:h 
wywodzą, takich jak zasada równeso traktowania l zasada przejrzystości. Przestrzesanie tych 
zasad pozwala instytucjom zamawiającym na zapewnienie otwarcia zamówleń publicznych 
na konkurenc:jt: (por. motyW 2) dyrektywy 2004/18/WE). 

Jednocześnie, z zasady efektywności prawa UE, wYwOdzonej z lasady lojalnej współpracy 
(art. 4 ust. l TUE), wynika dla państw członkowskich obowiązek zapewnienia, by krajowe 
przepisy materialne i procesowe były skonstruowane w ten sposób, by zapewnić jednostkom 
skuteczną ochronę praw, jakie jednostki wywodzą z prawa UE. Zasada skutecznej ochrony 
sądowej jest zasadą ogólną prawa UE, przy czym je!eli nie ma przepisów unijnych w tym 
zakresie - zadaniem każdeso państwa członkowskiego jest wvznaczen~e w wewnętrznym 
porządku prawnym właściwych sądów i określenie zasad postępowania w sprawach 
mających ·za przedmiot ochronę uprawnień podmiotów prawa Wynikających z prawa UE 
(33/76 Rewe, pkt S; 45/76 Comet, pkt 12; C-432/05 Unibet, pkt 37-39). Jednocze~nie, 
jakkolwiek to prawo krajowe normuje legitymację IInteres podmiotów do wniesienia sprawy 
do sądu, prawo unijne wymaga, by przepisy krajowe nie naruszały prawa do skutecznej 
ochrony sądowej. Oznacza to talae, że państwa członkowskie mają obowi~tzek ustanowit 
system środków prawnych l procedur zapewniających poszanowanie tego prawa (C-432/05 
Unibet, pkt 42). 

Proponowane w projekcie wyłączenie wskazanych dwóch kateaorll zamówień z zakresu 
stosowania ustawy - Prawo zamówleń publicznych zostało w aspekcie materialnym 
zrekompensowane poprzez dodanie przepisów odpowiednio - w ustawie o zasadach 
finansowania nauki oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z 
których wynika dla zamawiających obowiązek udzielania zamówień .w sposób zapewniający 
przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówlenia z 
uwzslędnieniem okoliczności mosących mlet wpływ na jeso udzielenie." Projektowane 
zmiany nie zawierają natomiast odrębnych uregulowań proceduralnych, które umożliwiałyby 
skuteczne dochodzenie uprawnień (przestrzegania zasady przejrzystości i niedyskrymlnacjl) 
przez wykonawców, w sytuacji naruszenia powyższych zasad udzielania zamówień, również 
w tych przypadkach, sdv zamówienie będzie miało charakter transsranlczny i w 
konsekwencji zastosowanie będzie miał wynikający z TFUE zakaz wprowadzania osraniczeń 
swobody przepłvwu towarów, przedSłęblorczoścJ lub usług. 

Z teso wql~u należy zasygnalizować, ie proponowane w projekcie rozwiązanie mote być 
uznane za zgodne z prawem Unii EuropejskieJ, z zastrzeżeniem zapewnienia w polskim 
systemie prawnym skutecznych środków ochrony sądowej przy udzielaniu zamówień 
publicznych o charakterze transgranicznym. 

W konkluzji stwierdzam, ie projekt ustawy uj~ w sprawozdaniu Jest zaodny z prawem 
UE, i aast:rzeienlem uwacl wyruonej w ntnlejsłeJ opinii. . 

Do władomości: 
Pani Izabela Jakubowska 
p.o. Prezesa Unqdu zamówień Publlcznych 


