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Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Prawo zamówień publicznych  

(druk nr 1335) 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1335) 
przygotowany przez grupę posłów, która do reprezentowania wnioskodawców upoważniła 
pana posła Jerzego Borkowskiego, przewiduje zmiany w zakresie przepisu zakazującego 
dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, tj. przepisu 
art. 32 Prawa zamówień publicznych.  

W projekcie proponuje się, by dotychczasowa treść przepisu art. 32 została 
uzupełniona o przepis ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części, zwłaszcza wtedy gdy jest 
to uzasadnione względami technicznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi lub zdolnością 
finansowania zamówienia przez zamawiającego.” 

 Przedmiotowa propozycja przepisu wprowadza do przepisów ustawy Pzp wyjątek od 
obecnie obowiązującej reguły opartej na przepisach unijnych oraz dobrych praktykach 
międzynarodowych, a sformułowanej w art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zakazującej 
zamawiającemu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zasada ta stanowi odzwierciedlenie art. 9 ust. 3 
dyrektywy unijnej 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.  
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi. 

Zauważyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w świetle 
przepisów art. 32 i art. 6a ustawy Pzp, zamawiający może, np. w przypadku szczególnej 
specyfiki zamówienia, podzielić je na części, kierując się szeroko rozumianymi względami 
technicznymi, organizacyjnymi czy finansowymi, pod warunkiem, że podział nie jest 
dokonywany z zamiarem uniknięcia stosowania ustawy Pzp, a więc wszystkie części 
zamówienia zostaną udzielone na podstawie wymagań proceduralnych określonych  
z uwzględnieniem wartości całego zamówienia. Tym samym, w świetle obowiązujących 
przepisów jest możliwe dzielenie zamówienia na części przez zamawiającego, przy 
zachowaniu określonych warunków zapewniających zgodność działań zamawiającego 
z prawem Unii Europejskiej.  

 Przedstawiając powyższe i odnosząc się do propozycji wprowadzenia do Prawa 
zamówień publicznych regulacji umożliwiających dzielenie przez zamawiających zamówień 
na części przy zachowaniu warunku dotyczącego stosowania Prawa zamówień publicznych 
do każdej z części, podkreślić należy, iż cel ten jest szczytny i godny poparcia. Niemniej 
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jednak zauważyć należy, iż odpowiednia interpretacja obowiązującego przepisu art. 32 ust. 2 
daje podstawy do dokonania takiego podziału, jednocześnie mają istotne znaczenie  
w kontekście definiowania co jest częścią danego zamówienia, a co jest zamówieniem 
odrębnym. Szczególnie należy zwrócić uwagę na element czasowy udzielania zamówienia. 
W zasadzie tylko zamówienie o wiadomym zakresie, oraz sposobie i miejscu wykonania, jest 
zamówieniem odrębnym. Szczególna sytuacja występuje w przypadku zamówień, których 
przedmiotem są roboty budowlane. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
wyrażonym w wyroku z dnia 5 października 2000r. w sprawie Komisja Wspólnot 
Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98) o odrębnym zamówieniu możemy 
mówić dopiero wówczas, gdy uznamy, iż wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych 
może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Tym samym zakaz dzielenia 
zamówień przewidziany w art. 9 ust. 3 dyrektywy klasycznej, odnosi się w zasadzie jedynie 
do tak rozumianych, planowanych w danym czasie, zamówień, co umożliwia zamawiającym 
zachowanie stosunkowo dużej swobody i poszerza zakres możliwości przy udzielaniu 
zamówień, w tym ich dzielenia.  

Jednocześnie decyzją Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2013 r. 
powołany został Zespół, do zadań którego będzie należało podjęcie decyzji dotyczącej 
ostatecznego zakresu kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Przy czym Zespół 
będzie brał pod uwagę m. in. dotychczasowe propozycje nowelizacji Prawa zamówień 
publicznych, w tym również propozycje uzupełnienia art. 32 ust. 2 w ten sposób, by z 
samego brzmienia przepisu, bez konieczności dokonywania jego interpretacji innej niż 
językowa, wynikało, że dzielenie zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności, których 
zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, 
niezaplanowanego w bieżącym roku budżetowym albo finansowym, nie stanowi dzielenia 
zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Powyższa propozycja 
jest obecnie zawarta w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz była zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w wersji która została skierowana pod obrady Komitetu Stałego Rady 
Ministrów w dniu 6 czerwca 2013 r., lecz decyzją Komitetu została przekazana, obok innych 
rozwiązań niedotyczących wysokości dolnego progu oraz zamówień z dziedziny badań 
naukowych i kultury, do rozstrzygnięcia przez powołany Zespół.  

Tym samym, po przyjęciu przez ww. Zespół proponowanych rozwiązań oraz po ich 
wejściu w życie, sytuacja, gdy zamawiający nie uwzględnienia, przy szacowaniu wartości 
zamówienia, zamówień nieplanowanych w bieżącym roku budżetowym albo finansowym, 
których konieczność lub możliwość zlecenia wynikała z okoliczności obiektywnych, 
nieprzewidywanych przez zamawiającego (np. przyznania dodatkowych środków 
finansowych albo pojawienia się dodatkowego zapotrzebowania wiązanego tak 
z wystąpieniem sytuacji nieprzewidywalnych, jak i zwiększenia zadań) w momencie 
udzielania zamówień zaplanowanych, nie będzie stanowiła naruszenia tak przepisów ustawy 
Pzp, co oznacza, że zostanie osiągnięty cel projektowanej ustawy jakim jest niezmuszanie 
zamawiających do „łączenia zamówień publicznych”. 



3 
 

Odnosząc się natomiast do celu projektowanej ustawy którym, zgodnie z treścią 
uzasadnienia jest: 

„określenie katalogu przykładowych kryteriów, które mogłyby uzasadniać dokonanie podziału 
zamówienia na części i w ten sposób także zachęcić zamawiających do korzystania z tej 
możliwości”. 

Zauważyć należy, iż projektowany przepis art. 32 ust. 1a nie pozwoli na osiągniecie celu 
przyświecającego projektodawcy. Zaproponowane brzmienie wskazuje przede wszystkim  
na wprowadzenie wyjątku od zasady zakazu podziału zamówienia na części, który jest 
dokonywany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie stanowi natomiast 
„przykładowych kryteriów”. Co więcej, sposób redakcji projektowanego przepisu powoduje,  
iż stanowi on swojego rodzaju generalne upoważnienie zamawiającego do dzielenia 
zamówienia na części praktycznie w przypadku każdego zamówienia, bez stawiania 
szczególnych warunków dla dokonania tego podziału, umożliwia uchylenie się od obowiązku 
stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Tym samym projektowany przepis, 
wbrew intencji projektodawcy, prowadzi do naruszenia, podstawowych dla funkcjonowania 
systemu zamówień publicznych, zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, jak również do naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania finansów 
publicznych jakimi są zasada celowego i oszczędnego dokonywania wydatków  
oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.  

 Reasumując, wejście w życie przedmiotowego przepisu art. 32 ust. 1a w brzmieniu 
proponowanymi w projekcie odniesie skutki odwrotne od podstawowego celu projektowanej 
ustawy, jakim zgodnie z treścią uzasadnienia jest: 

„zachęcenie małych i średnich przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia 
publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej właśnie kategorii 
podmiotów”. 

Zauważyć bowiem należy, iż umożliwienie dokonywania przez zamawiających podziału 
zamówień na części może skutkować udzielaniem głównie zamówień o wartości poniżej 
dolnego progu stosowania ustawy, tj. udzielaniem zamówień, do których nie mają 
zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych, a tym samym, których jawność, 
transparentność i konkurencyjność udzielania nie jest chroniona mocą przepisów ustawy,  
i które mogą być kierowane do dowolnie wybranego przez zamawiającego konkretnego 
przedsiębiorcy. Podkreślenia wymaga także fakt, iż sam brak obowiązku zamieszczania 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, będący bezpośrednim 
skutkiem udzielania zamówień o wartości poniżej dolnego progu, stanowi poważne 
ograniczenie dostępu do rynku zamówień publicznych dla przedsiębiorców, w szczególności 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

Mając na względzie powyższe, Rada Ministrów zajmuje negatywne stanowisko 
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(druk nr 1335) wskazując jednocześnie, iż podjęto już działania legislacyjne 
zmierzające do realizacji celów przedłożonego projektu. 
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