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Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

 – Prawo zamówień publicznych  

(druk nr 1226) 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1226) 
przygotowany przez grupę posłów, która do reprezentowania wnioskodawców upoważniła 
Pana posła Jerzego Borkowskiego, przewiduje zmiany w zakresie dodania przepisu 
regulującego kwestię katalogu kryteriów oceny ofert w postępowaniach prowadzonych w 
trybie przetargu niegraniczonego i przetargu ograniczonego, tj. przepisu art. 91 ust. 2a. 

Projekt przewiduje, by w treści art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
po ust. 2 dodać ust. 2a o treści następującej: 

„2a. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego lub w trybie 
przetargu ograniczonego, cena może stanowić jedyne kryterium oceny oferty, wyłącznie 
wtedy, gdy pozostałe kryteria wskazane w ust. 2 zostały już wcześniej określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w art. 29 – 31 ustawy w taki sposób, że spełnienie 
kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia zapewnia, że wykonawcy 
zamówienia będą wykonywać dostawy lub świadczyć usługi w najwyższym możliwym 
standardzie.” 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, celem nowej regulacji jest stworzenie 
dodatkowych gwarancji mających sprawić, iż zamówienia publiczne będą powierzane 
podmiotom, do których można mieć przekonanie, iż dane zamówienie wykonają terminowo 
zgodnie z oczekiwanymi przez zamawiającego standardami odnoszącymi się do jakości 
realizacji zleconego zamówienia. Równocześnie projektodawcy zauważają, iż z analizy 
praktyki gospodarczej dotychczas wykonywanych umów o zamówienie publiczne może 
wyłaniać się wniosek, iż udzielanie zamówień wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej 
ceny, wiąże się z niską jakością realizowanej usługi bądź istotnym opóźnieniem w 
realizowanej inwestycji.  

I. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia regulacji mającej zapewnić większą 
pewność, iż wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie podmiotem, który wykona zamówienie terminowo i przy 
zachowaniu oczekiwanej przez zamawiającego jakości, należy uznać, że intencja 
projektodawców zasługuje na poparcie. Instytucje zamawiające bowiem, zbyt często 
wyłaniają wykonawców, opierając kryterium oceny ofert wyłącznie na cenie. Wydaje 
się jednak, iż intencja projektodawców, niewspółmierna do zastosowanych przez nich 
celów i środków, nie wywoła oczekiwanych skutków, a wręcz może wywołać szereg 
zagrożeń w systemie zamówień publicznych. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż  zgodnie z obecnie obowiązującą 
regulacją art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawodawca daje 
zamawiającym możliwość  wyboru oferty przy zastosowaniu innych niż (wyłącznie) 
cena kryteriów.  W niektórych przypadkach, jak w art. 60b ust. 1 ustawy Pzp oraz 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy Pzp, ustawodawca w 
zasadzie zobowiązał zamawiających do stosowania innych obok ceny, kryteriów 
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oceny ofert.  Instytucja kryterium oceny ofert, służy zasadniczo wyróżnieniu przez 
zamawiających, preferowanych przez nich cech świadczenia wykonawcy. Odnosi się 
więc do przedmiotu zamówienia, nie zaś do właściwości wykonawcy. Wręcz 
przeciwnie, aby zachować właściwą systematykę pojęć, miejscem dla określenia 
odpowiedniego standardu jakościowego zamówienia, powinien być  opis przedmiotu 
zamówienia.  

II. Zastrzeżenia budzi też zapis projektu przewidujący, iż cena może stanowić jedyne 
kryterium oceny ofert, wyłącznie gdy przedmiot zamówienia opisano wcześniej w 
sposób uwzględniający kryteria wymienione  w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. 
Uwzględnienie pozostałych, poza ceną, kryteriów w opisie przedmiotu zamówienia, 
ma zapewnić wykonanie usług w najwyższym możliwym standardzie. Różnorodność 
zamawianych dóbr i usług, przez podmioty uczestniczące w systemie zamówień 
publicznych, świadczy o tym, że nie zawsze przedmiot zamówienia musi spełniać 
standardy najwyższe. Często zamawiający potrzebuje bowiem usług, dostaw lub 
robót budowlanych, spełniających standard podstawowy. Ingerując, tak dalece w opis 
przedmiotu zamówienia, ustawodawca nie tylko nie znajdzie uzasadnienia w 
prawodawstwie unijnym, lecz również z sytuacji finansowej samych zamawiających. 
Przyjęcie regulacji o takiej treści mogłoby prowadzić do nabywania dóbr i usług 
wbrew rzeczywistym potrzebom oraz bez zachowania zasady celowego, 
oszczędnego i adekwatnego gospodarowania środkami publicznymi, niezgodnie z 
zasadą generalną art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

III. Nie można pominąć również faktu, iż treść projektowanej regulacji nie przystaje do 
rzeczywistości. Uwzględnienie zamysłu projektodawców, w myśl którego cena może 
stanowić jedyne kryterium, wyłącznie gdy pozostałe kryteria (opisane w art. 91 ust. 2 
ustawy Pzp) są elementem opisu przedmiotu zamówienia, często będzie niemożliwe. 
Specyfika bowiem konkretnych dostaw, usług lub robót budowlanych, jak i często ich 
niematerialny charakter, czyni niemożliwym uwzględnienie wskazanych kryteriów w 
opisie przedmiotu zamówienia. 

IV. Uwzględnianie przez zamawiających w opisie przedmiotu zamówienia, takich 
elementów jak jakość, funkcjonalność, czy też kosztów eksploatacji, mogłoby również 
prowadzić do marginalizacji niektórych instytucji ustawowych, jak przewidziany w art. 
30 ust. 6 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia za pomocą wymagań 
funkcjonalnych, czy też  oferta wariantowa.   

V. Uzasadnione wątpliwości budzi również projekt poselski w zakresie jego zgodności z 
prawem Unii Europejskiej. Dyrektywy unijne regulujące kwestię zamówień 
publicznych przewidują dwie grupy kryteriów uwzględnianych przy udzielaniu 
zamówień publicznych, a mianowicie (1) kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie (art. 53 ust. 1 lit a dyrektywy klasycznej (2004/18/WE) i art. 55 ust. 1 lit 
a dyrektywy sektorowej (2004/17/WE)) oraz (2) kryterium najniższej ceny (art. 53 ust. 
1 lit b dyrektywy klasycznej (2004/18/WE) i art. 55 ust. 1 lit b dyrektywy sektorowej 
(2004/17/WE)). Projekt poselski z kolei zawiera rozwiązanie, które zobowiązuje 
zamawiających do jednoczesnego stosowania zarówno kryterium ceny najniższej, jak 
i kryteriów jakościowych. Rozwiązanie takie, rodzi nie tylko wątpliwości z punktu 
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widzenia ich niezgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej, ale i poszanowania 
reguł przejrzystości i niedyskryminacji wykonawców, stanowiących podstawową 
zasadę unijnego i polskiego prawa regulującego udzielanie zamówień publicznych.  

VI. Dodatkowo propozycja nowelizacji zawiera błąd legislacyjny, poprzez przewidzenie 
dodania  po art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, art. 2a o dalej wymienionej treści. Wydaje się, 
iż chodzi tu raczej o dodanie dalszego ustępu oznaczonego jako 2a.  

Wskazać należy również, na błędne uregulowanie przepisu przejściowego 
związanego z wprowadzeniem projektowanej nowelizacji (art. 2 projektu). W 
szczególności należy zwrócić uwagę na to, że pojęcie sprawy, nie jest tożsame z 
pojęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis 
intertemporalny powinien bowiem regulować raczej kwestię czynności 
podejmowanych po wszczęciu (a przed zakończeniem) postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (ewentualnie dodatkowo kwestię umów w sprawach 
zamówień publicznych). 

 

Pomimo słusznego postulatu uwzględniania przez zamawiających konieczności 
udzielania zamówień publicznych innowacyjnych i charakteryzujących się odpowiednią 
jakością proponowana nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych nie rozwiązuje 
przedstawionego problemu. 

 

 

Mając na względzie powyższe, Rada Ministrów zajmuje negatywne stanowisko 
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(druk nr 1226).  


