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W zwi~zku z pracami Sejmu RP nad projektem ustawy - Prawo zam6wien publicznych
(druk sejmowy nr 3624) przedstawiam uwagi Og61nopolskiego Porozumienia Zwi~zk6w
Zawodowych do tego projektu.
Uwagi generalne
Funkcjonowanie rynku zam6wien publicznych wptywa na kondycj~ gospodarki,
w tym dziatalnosc przedsi~biorstw oraz rynek pracy, dlatego prawo reguluj~ce
ten obszar oraz praktyki na nim oparte s~ wai::ne z punktu widzenia interesu publicznego
i spotecznego. W zwi~zku z pracami nad nowym prawem zam6wien publicznych, strona
pracownik6w i strona pracodawc6w Rady Dialogu Spotecznego przyj~ty Uchwaty
zawieraj~ce postulaty w tym zakresie:
nr 58 z dnia 25 kwietnia 2018 r., w sprawie przyj~cia Postulat6w do nowej ustawy
reguluj~cej udzielanie zam6wien publicznych w zakresie tzw. zam6wien klasycznych,
nr 60 z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie dokumentu ,Koncepcja nowego Prawa
Zam6wien Publicznych".
Uwzgl~dniaj~c tresc ww.
dokument6w OPZZ ocenia, i::e cz~sc regulacji
projektu ustawy wychodzi naprzeciw wnioskom
Rady Dialogu Spotecznego.
Wobec zam6wien publicznych formutowane s~ jednak nie tylko oczekiwania efektywnego
realizowania zadan publicznych po najkorzystniejszej cenie. W dokumentach krajowych
(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) i mi~dzynarodowych (Strategia Europa
2020, Agenda 2030 Organizacji Narod6w Zjednoczonych wraz z jej 17 celami
zr6wnowai::onego rozwoju czy Wytyczne ONZ dotycz~cych biznesu i praw cztowieka),
zamow1enia publiczne s~ wskazywane jako narz~dzie realizacji ich zatoi::en.
Dlatego uwai::amy za kluczowe stworzenie, poprzez ksztaH prawa zam6wien publicznych,
warunk6w do skutecznej realizacji cel6w okreslonych w ww. dokumentach. W rezultacie,
prawo to powinno stanowic narz~dzie transparentnego wydawania srodk6w publicznych
sprzyjaj~c lepszemu funkcjonowaniu lokalnych rynk6w pracy i poprawie jakosci zatrudnienia
a taki::e wzrostowi konkurencyjnosci przedsi~biorstw oraz innowacyjnosci gospodarki.
Uwzgl~dniaj~c powyi::sze, w niniejszej opinii OPZZ kluczowymi postulatami
s~ propozycje zmian w projekcie ustawy dotycz~ce:

- zagwarantowania sp6jnego stosowania w ramach zam6wien wymogu zatrudnienia
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na umow~ o prac~ przy ich realizacji, gdy czynnosci wykonywane wypefniaj~ przesfanki
art. 22 § 1 Kodeksu pracy i kontroli tych zam6wien,
- ukszta+towania katalogu wykluczen obligatoryjnych i fakultatywnych z post~powan
o udzielenie zam6wienia publicznego w spos6b, kt6ry promowaf b~dzie wyb6r
przedsi~biorstw o nieposzlakowanej opinii,
Potrzeba optymalnej realizacja polityk panstwa uzasadnia w ocenie OPZZ
wprowadzenie do ustawy preambuty, na wz6r umieszczonej w ustawie z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsi~biorc6w. W jej ramach powinna si~ znalei:c deklaracja cel6w zam6wien
publicznych i zasad ich realizacji zwictzanych w szczeg61nosci obowictzku zapewnienia
przestrzegania prawa pracy w ramach realizacji zam6wien publicznych i wsparcia modelu
dziatalnosci przedsi~biorstw opartej na zasadach spotecznej odpowiedzialnosci
przedsi~biorstw i zr6wnowazonym rozwoju kraju.
Ponadto, uchwalenie nowego prawa zam6wien publicznych powinno, stworzyc warunki
dla ratyfikacji i wfasciwego wdrozenia przez Polsk~ Konwencji nr 94 Mi~dzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczctcej postanowien o pracy w umowach zawieranych przez wtadze
publiczne. OPZZ postuluje ratyfikacj~ i wfasciwe wdrozenie tej Konwencji, poniewaz
zobowictzuje ona do zapewnienia pracownikom w umowach zawieranych przez wtadze
publiczne odpowiednich wynagrodzen i promuje uktady zbiorowe pracy, co koresponduje
z celami nowego prawa - chocby w obszarze promocji spotecznej odpowiedzialnosci
przedsi~biorstw.

Uwagi szczegO.owe

1. W projekcie ustawy przewidziano przygotowanie polityki zakupowej panstwa. Maj~c na
uwadze wyzwania w obszarze zr6wnowazonego rozwoju kraju okreslone m.in.
w Agendzie 2030 ONZ (w zakresie godnej pracy i ochrony srodowiska) warto aby polityka
zakupowa panstwa uwzgl~dniata takze cele zr6wnowazonego rozwoju kraju.
Cele efektywnosci ekonomicznej powinny w polityce zakupowej panstwa bye traktowane
na r6wni z celami spotecznymi. Zakres obowictzywania tej polityki powinien objctc
docelowo wszystkie podmioty zobowictzane do stosowania prawa zam6wien publicznych.
Projekt ustawy naktada na centralne organy administracji rz~dowej obowi~zek
okreslenia
strategii zarzctdzania dla poszczeg61nych kategorii zakupowych
ze wskazaniem zam6wien realizujctcych polityki panstwa. Rozwi~zanie to maze okazac
si~ korzystne, o ile strategia zarz~dzania nie b~dzie spetniac jedynie roli spetnionego
przez organ administracji rz~dowej obowi~zku formalnego a b~dzie realnie oddziatywac
na jego polityk~. Warto zatem, aby minister wtasciwy do spraw koordynowania realizacji
polityki zakupowej panstwa weryfikowaf jej realizacj~ dla poszczeg61nych kategorii
zakupowych a tak:Ze sp6jnosc z ni~ planu post~powan o udzielenie zam6wien.
Analogiczna uwaga dotyczy plan6w post~powan o udzielenie zam6wienia publicznego.
Nalezy zabezpieczyc realnosc oddziatywania ww. narz~dzi na realizacj~ przez instytucj~
publicznct swoich zadan, by plany miaty walor rozliczalnosci.
Dobrct praktyk~. na kt6r~ powinien wskazywac projekt ustawy, powinno bye
ponadto wskazywanie przez administracj~ mozliwosci analizy juz na etapie planu,
w kt6rych zam6wieniach b~dzie mozna stosowac klauzule spoteczne albo preferowac
przedsi~biorstwa o wysokich standardach prowadzenia biznesu w zakresie praw
pracowniczych i ochrony srodowiska. Pozwolitoby to ksztattowac, poprzez plany, polityk~
par'lstwa na rzecz zr6wnowazonego rozwoju kraju.
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2. Projekt ustawy, w art. 134 w zwiqzku z art. 95, reguluje kwesti~ wymogu zatrudnienia na
umow~ o prac~ os6b realizujqcych zam6wienie publiczne. Wedtug OPZZ, projekt ustawy
wtasciwie odwotuje si~ w tym zakresie do art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy. W naszej ocenie,
odwotanie to pozwala na klarownc:t weryfikacj~ wszystkich przestanek zatrudnienia na
umow~ o prac~ wynikajqcych z tresci tego artykutu oraz, w razie wqtpliwosci,
positkowaniem si~ orzecznictwem odnoszqcym do niego. Dlatego, OPZZ postuluje
o utrzymanie rozwic:tzar'l dotyczqcych wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~
okreslonych w projekcie ustawy.
Warto przypomniee, i:e nowelizacja w 2016 r. obecnie obowic:tzujqcej ustawy Prawo zam6wier'l publicznych, polegajqca m.in. na dodaniu w art. 29 ust~pu 3a,
wprowadzita obowic:tzek wymagania przez zamawiajqcych zatrudnienia na umow~ o prac~
w ramach realizacji zam6wienia. Zmiana ta byta m.in. efektem dialogu ze stronc:t
spotecznq Rady Dialogu Spotecznego w zwiqzku ze szkodliwymi praktykami na rynku
zam6wier'l publicznych takimi jak niska jakose warunk6w pracy os6b realizujqcych
zam6wienia i ograniczenie uczciwej konkurencji na tym rynku w zwiqzku z dyktatem
najnii:szej ceny. Porozumienie co do koniecznosci dziatar'l na rzecz stosowania prawa
pracy w ramach zam6wier'l publicznych osic:tgn~ty zwiqzki zawodowe i organizacje
pracodawc6w a o zaangai:owaniu strony rzqdowej w dziatania na rzecz przestrzegania
prawa pracy w ramach zam6wier'l publicznych swiadczy choeby, przyj~ta po uchwaleniu
tej nowelizacji, Uchwala Nr 16 Rady Dialogu Spolecznego z dnia 19 paidziernika 2016 r.
w sprawie stosowania w sektorze zam6wiefl publicznych prawa korzystnego dla rynku
pracy.
Praktyka potwierdzita, i:e wprowadzenie ww. regulacji ma korzystny wptyw
na spos6b realizacji zam6wier'l publicznych a liczba os6b zatrudnionych zgodnie
z wymogami Kodeksu Pracy zwi~kszyta si~. Artykut ustawy nie budzi Wqtpliwosci,
poniewa:i: klarowna byta intencja ustawodawcy zobowic:tzania interesariuszy zam6wier'l
publicznych do przestrzegania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
w ramach realizacji zam6wier'l.
W projekcie ustawy jednc:t z zasad og61nych, wsp61nych dla catego systemu
zam6wier'l publicznych powinien bye obowiqzek wymagania zatrudnienia za umow~
o prac~. gdy realizowane sc:t czynnosci wypetniajqce znamiona Kodeksu pracy. W ramach
zam6wier'l nalei:y premiowae przedsi~biorstwa zapewniajqce pracownikom godziwe
warunki zatrudnienia. Zasada ta powinna obowiqzywae niezalei:nie od rodzaju
zam6wienia i jego wartosci. Tam, gdzie prawo zam6wier'l publicznych nie b~dzie miato
zastosowania z uwagi na wytqczenia, nalei:y rekomendowae podmiotom stawianie
wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~ . Dlatego postulujemy, aby obowiqzek stawiana
wymogu zatrudnienia przy realizacji zam6wier'l, poza przepisami jui: zawartymi
w projekcie ustawy, zostat wskazany w Dziale I, Przepisy og61ne projektu ustawy,
jake generalna zasada udzielania zam6wier't publicznych. Wzorem w tym zakresie
powinna bye okreslona w projekcie ustawy zasada wspotdziatania wykonawcy
i zamawiajqcego. Zaproponowana konstrukcja wzmocni w ocenie OPZZ prawne
uwarunkowania realizacji Dyrektywy w zakresie obowic:tzku zapewnienia przez par'tstwo
przestrzegania obowiqzk6w w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy, uczciwc:t
konkurencj~ na rynku i pozwoli na wydatkowanie zgodnie z prawem srodk6w publicznych.
Propozycja przedstawiona przez OPZZ jest w naszej ocenie zgodna z zasadq
proporcjonalnosci i adekwatna do sytuacji na krajowym rynku pracy w zakresie jakosci
zatrudnienia. Jest taki:e uzasadniona tresciq Oceny Skutk6w Regulacji projektu ustawy
wskazujqcq, i:e szersze wykorzystanie um6w o prac~ pozwoli na zapewnienie lepszych
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Ponadto, OPZZ o postuluje o analiz~ systematyki projektu ustawy pod k~tem
przepis6w dotycz~cych wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~ os6b realizuj~cych
zam6wienie. Struktura projektu ustawy moi:e nie bowiem budzic w~tpliwosci jej
adresat6w, i:e stawianie tego wymogu jest obligatoryjne niezalei:enie od tego, czy mamy
do czynienia z zam6wieniami klasycznymi, sektorowymi, w dziedzinie obronnosci
i bezpieczeristwa czy zam6wieniami z wolnej r~ki, a taki:e niezalei:nie od tego czy b~d~
sporz~dzac opis potrzeb i wymagari czy warunki zam6wienia.
Dodatkowo, nalei:y w naszej ocenie wprost zobligowac zamawiaj~cych
i generalnych wykonawc6w do uwzgl~dniania cafosci koszt6w pracy wynikaj~cych
z obowi~zuj~cego prawa w ramach przygotowywania ofert. Koszty pracy maj~ bowiem
istotne znaczenie dla ksztaftowania ceny. Zamawiaj~cy z kolei powinien podejmowac
kroki weryfikacyjne zawsze, gdy w obszarze koszt6w pracy kalkulacja ceny budzi jego
w~tpliwosci, nie tylko w6wczas, gdy cena catkowita oferty jest nii:sza o co najmniej 30%.
Kontrola realizacji zam6wienia publicznego jest istotnym elementem
prawidtowego
wykonania
zamow1ema,
wypetniania
zadari
publicznych
i urzeczywistnienia cel6w polityki paristwa poprzez zamow1enia publiczne.
Niestety, informacje m.in. Najwyi:szej lzby Kontroli 1 wskazujq, i:e zamawiajqcy cz~sto nie
kontroluj~ w petnym zakresie sposobu realizacji umowy. Dotyczy to szczeg61nie obszaru
warunk6w zatrudnienia pracownik6w wykonuj~cych zam6wienie. Powoduje to na przyktad
sytuacje, w kt6rych tylko cz~sc pracownik6w jest zatrudniona na umow~ o prac~. jest ich
mniejsza liczba nii: przewidywana w umowie, ich etat jest cz~sciowy bqdz jedynie przez
okreslony czas wykonania zam6wienia. Nowelizacja ustawy - Prawo zam6wieri
publicznych zmienita praktyki w tym obszarze w ograniczonym stopniu. Projekt ustawy
przewiduje co prawda narz~dzia pozwalaj~ce na kontrol~ umowy zamawiajqcym, taki:e
w obr~bie zatrudnienia pracownik6w, jednak brakuje w nim wyrai:onego obowi~zku
kontroli realizacji um6w poprzez wskazanie wprost tego oczekiwania we wszystkich
aspektach umowy.
Biorqc pod uwag~ ww. deficyt kontroli realizacji um6w oraz potrzeb~ zgodnego
prawem wydatkowania srodk6w publicznych, zasadne jest zatem dodanie zasady
obowi~zkowej weryfikacji przez zamawiaj~cych wykonania postanowieri umownych
w catym taricuchu realizacji zam6wienia. Tym bardziej, i:e w przypadku w~tpliwosci,
zamawlaJ~cy
moi:e poprosic o wsparcie np. Paristwow~ lnspekcj~ Pracy.
Wzorem dla proponowanego rozwiqzania jest umieszczona w projekcie ustawy
koniecznosc wsp6tdziatania zamawiajqcego i wykonawcy przy wykonaniu umowy
w sprawie zam6wienia publicznego, w celu nalei:ytej realizacji zam6wienia.
Projektodawca powinien taki:e rozwai:yc, czy moi:liwe jest zabezpieczenie jui: na etapie
specyfikacji warunk6w zatrudnienia b~dz zapis6w umowy eliminacji nieprawidtowosci
wyst~pujqcych na etapie wykonania zam6wienia zwiqzanych z liczb~ os6b zatrudnionych
na umow~ o prac~ czy realizacj~ klauzul spotecznych i okresem ich zatrudnienia
w ramach realizacji zam6wienia. Jesli wprowadzenie odpowiednich rozwi~zari na
poziomie ustawowym nie zostanie uznane za zasadne warto, aby w ramach dziatari
Prezesa Urz~du Zam6wieri Publicznych zostaty przygotowane np. wzory um6w
z zapisami dotycz~cymi tego elementu realizacji zam6wienia, kt6ry bowiem wptywa nie
tylko na jakosc zatrudnienia ale taki:e wykonania umowy.
1

https://www.nik.gov.pl/plik/id, 13176,vp, 1559l.pdf
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3.

Poza powyi:szym postulujemy, aby w ramach realizacji delegacji ustawowej,
w odpowiednim rozporzqdzeniu, przewidziec pozyskiwanie przez Prezesa Zam6wier'l
Publicznych od zamawiajqcych danych pozwalajqcych na ocen~ jakosci realizacji klauzul
spo~ecznych i wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~. Chodzi o informacje zwiqzane
z liczbq os6b zatrudnionych na umow~ o prac~. zakresu ich etat6w oraz d~ugosci
zatrudnienia kontekscie danego zam6wienia. Ww. dane sq konieczne dla monitorowania
prawid~owej realizacji nowego prawa zam6wier'l publicznych oraz na przyktad
w kontekscie realizacji Planu Dziatan na rzecz zr6wnowai:onych zam6wien publicznych
na lata 2017-2020.

4. OPZZ w trakcie prac nad nowym prawem zam6wier'l publicznych wskazywato
na potrzeb~ zwi~kszenia skali wykorzystania klauzul spotecznych w zam6wieniach
publicznych. Choc nie kai:de zam6wienie publiczne umoi:liwia zastosowanie aspekt6w
spo~ecznych, nadal wyst~puje deficyt swiadomosci zamawiajqcych czym sq klauzule
spoteczne, ich znaczenia dla realizacji polityk spotecznych, i umiej~tnosci
ich zastosowania. Dane dotyczqce wykorzystania klauzul spo~ecznych ulegty poprawie,
jednak przede wszystkim w wyniku stosowania wymogu zatrudnienia na umow~
o prac~. kt6ra oddzia~uje spotecznie lecz nie jest sensu stricte klauzulq spotecznq.
Wnosimy w tym miejscu o nie pos~ugiwanie si~ terminem klauzula spoteczna
do wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~ przy realizacji zam6wienia.
Dodatkowo, wyzwaniem jest po~qczenie w zam6wieniach aspekt6w spotecznych
i ekologicznych, celem wdroi:enia polityki zr6wnowai:onego rozwoju kraju.
Biorqc to pod uwag~ oraz wag~ ksztattowania dobrych praktyk w tym zakresie
oceniamy, i:e projekt ustawy nie przedstawia dalej idqcych nii: obecne regulacji, kt6re
mogq skutkowac wzrostem skali zastosowania klauzul spotecznych w zam6wieniach
publicznych. Uwzgl~dniajqc rol~ pozaprawnych dziatan na rzecz ich wzmocnienia
uwai:amy, i:e warto w projekcie ustawy zdefiniowac m.in. poj~cie klauzula spoteczna,
uwzgl~dniajqc jej korzystny w~yw spoteczny. Jest to uzasadnione chocby niskq
swiadomosciq czym jest, slusznie przywotywana przez projekt ustawy, spoteczna
odpowiedzialnosc przedsi~biorstw, za kt6rej praktycznq realizacj~ nalei:y uznac
stosowanie aspekt6w spotecznych i ekologicznych w zam6wieniach publicznych.
Uzasadnienie projektu ustawy powinno dodatkowo zawierac co najmniej informacj~. w jaki
spos6b projektodawca definiuje spotecznq odpowiedzialnosc przedsi~biorstw i aspekty
spoteczne na potrzeby zam6wien publicznych z jednoczesnym wskazaniem, i:e taki:e
administracja publiczna jest zobowiqzana do wykonywania swoich zadan w spos6b
spotecznie odpowiedzialny.
5. OPZZ krytycznie ocenia planowanq w projekcie ustawy zmian~ katalogu wykluczen
z post~powania o udzielenie zam6wienia polegajqcq na przeniesieniu niekt6rych obecnie
obowiqzujqcych wykluczen obligatoryjnych do katalogu wykluczen fakultatywnych.
Uzasadnienie projektu ustawy wyjasnia ten krok dostosowaniem ww. katalogu do zapis6w
Dyrektywy oraz tresciq jednolitego dokumentu zam6wienia. W naszej ocenie, zmiany te
sq jednak niesp6jne z celami nowego prawa zam6wien publicznych okreslonymi
w Koncepcji oraz w projekcie ustawy. Aktualna - niska swiadomosc zasad spotecznej
odpowiedzialnosci przedsi~biorstw, skala naruszen praw pracowniczych i dziatan
przeciwko srodowisku obserwowana w kraju kreuje potrzeb~ silniejszego nii: obecnie
oddziatywania panstwa na praktyki przedsi~biorc6w, a jego narz~dziem powinny bye
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zam6wienia
publiczne.
Realizacja
zam6wieri
publicznych
przez
podmioty
o nieposzlakowanej opinii maze stanowic promocjtil korzystnych spotecznie
gospodarczo standard6w prowadzania
dzia~alnosci
biznesowej na rzecz
zr6wnowazonego
rozwoju
kraju.
Dyrektywa
umozliwia
powyzsze
podejscie
i nie zakazuje wprowadzania w niekt6rych obszarach do krajowego ustawodawstwa
regulacji prawnych,
kt6re Sq uzasadnione potrzebami rynku i konieczne
dla zapewnienia realizacji zapis6w tej Dyrektywy. Punkt 37 Dyrektywy wskazuje
na przyktad, ze paristwa powinny podjqc stosowne srodki w celu zapewnienia
przestrzegania
obowiqzk6w
w
dziedzinie
prawa
ochrony
srodowiska,
prawa socjalnego i prawa pracy.
Z powyzszych wzgltild6w, przesunitilcie z obligatoryjnych przestanek wykluczenia
z posttilpowania o zam6wienie publiczne do fakultatywnych m.in. przes~anek dotyczqcych
prawomocnego skazania za przesttilpstwa z art. 181-188 Kodeksu Karnego i art. 218-220
Kodeksu Karnego oraz zmiana w zakresie przestanki wykluczenia z tytutu obecnie
obowiqzujqcej 270-309 Kodeksu Karnego poprzez pominitilcie art. 278-295 i 308-309
Kodeksu Karnego oraz art. 46 i 48 ustawy o sporcie nie jest korzystne z punktu widzenia
interesu publicznego i spotecznego. Przepisy art. 181-188 Kodeksu Karnego regulujq
przesttilpstwa przeciwko srodowisku, w tym zwiqzane m.in. z zanieczyszczeniami wody,
powietrza i gleby oraz dotyczqce odpad6w. Z kolei art. 218-220 Kodeksu Karnego okresla
przesttilpstwa przeciwko prawom os6b wykonujqcych practil zarobkowq, przeciwko prawu
o ubezpieczeniach spotecznych oraz bezpieczeristwu i higienie pracy a takZe dotyczqce
zakazu handlu. Art. 278-295 Kodeksu Karnego okreslajq przesttilpstwa przeciwko mieniu.
Ze statystyk Policji wynika, ze liczba przesttilpstw przeciwko srodowisku, choc nie jest
duza, wzrasta. Wraz ze podnoszeniem sitil swiadomosci spo~ecznej wzmocniq sitil
oczekiwania proekologicznych postaw przedsitilbiorc6w. Tym bardziej, nieprawidtowosci
w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej, szczeg61nie wobec pracownik6w, powinny
budzic wqtpliwosci instytucji publicznych co do wiarygodnosci i uczciwosci potencjalnego
wykonawcy zam6wienia publicznego niezaleznie od jego technicznej i ekonomicznej
zdolnosci wykonania zam6wienia. W 2016 r. Policja stwierdzita 1271 przesttilpstw
z art. 218 Kodeksu Karnego, 217 przesttilpstw z art. 219 Kodeksu Karnego, przesttilpstwa
z art. 220 Kodeksu Karnego i 21 przesttilpstw z art. 221 Kodeksu Karnego.
Z kolei ze Sprawozdania Gt6wnego lnspektora Pracy z dziatalnosci Paristwowej lnspekcji
Pracy za rok 2017 wynika, ze w efekcie przeprowadzenia 80,8 tys. kontroli zlikwidowano
bezposrednie zagrozenia dla zycia lub zdrowia 77,1 tys. os6b, doprowadzono do zawarcia
17,1 tys. um6w o practil z osobami pracujqcymi wczesniej na podstawie um6w
cywilnoprawnych lub bez zadnej umowy oraz wyegzekwowano 136 min zt naleznosci dla
pracownikom i 3 min zt dla zleceniobiorc6w. Potencjat kadrowy i finansowy Paristwowej
lnspekcji Pracy pozwala jednak skontrolowac tylko niewielkq liczbtil dziatalnosci
przedsitilbiorc6w w por6wnaniu do i ich liczby oraz wielkosci gospodarki.
Wedtug OPZZ, skala naruszeri praw pracowniczych jest znacznie witilksza, pracownicy
bowiem wolq cztilsto zmienic miejsce pracy niz zgtosic nieprawidtowosci instytucjom
kontrolnym lub dochodzic swoich praw na drodze sqdowej.
Uwzgltildniajqc powyzsze, OPZZ opowiada sitil za przeniesieniem obecnie
obowiqzujqcego katalogu wykluczeri obligatoryjnych z posttilpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego do nowego prawa zam6wieri publicznych. W naszej ocenie,
nie stoi on w sprzecznosci z traktatowq zasadq niedyskryminacji i zasadq
proporcjonalnosci. Obligatoryjne stosowanie obecnie obowiqzujqcych wykluczeri umozliwi
zamawiajqcym wykorzystanie zam6wieri dla wsparcia wsp61nych cel6w spotecznych
okreslonych w Dyrektywie.
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6. Projektodawca w zasadzie przeni6st obecnie obowiqzujqce regulacje dotyczqce instytucji
in house (moi:liwosc bezprzetargowego powierzania zadan przez instytucj~ publicznct
podmiotom zalei:nym) do nowego prawa zam6wien publicznych. W trakcie nowelizacji
ustawy - Prawo zam6wien publicznych w 2016 r. interesariusze rynku zam6wien
publicznych sygnalizowali ryzyka zwictzane z wprowadzeniem instytucji in house dla
poziomu konkurencji w gospodarce. Pracom nad nowym prawem zam6wien publicznych
powinna zatem towarzyszyc analiza ex post uchwalonych rozwictzan w zakresie tej
instytucji, uzasadniajqca ksztatt przepis6w w nim zawartych. Tym bardziej, i:e w Koncepcji
deklarowano doprecyzowanie przepis6w dotyczqcych tej instytucji. Strona spoteczna
Rady Dialogu Spotecznego, w Uchwale nr 58, wskazywata stronie rzctdowej potrzeb~
przygotowania sp6jnej i kompleksowej regulacji w obszarze in house, kt6ra ograniczy
obecny dualizm modeli zlecania realizacji zadan przez instytucje publiczne podmiotom
zalei:nym, wzmocni nadz6r rynku nad stosowaniem tej instytucji i rol~ analizy poziomu
konkurencji przed jej zastosowaniem z uwzgl~dnieniem interesu publicznego. Docelowa
tresc ustawy w tym zakresie powinna uwzgl~dnic powyi:sze stanowisko strony spotecznej
Rady.
7. Projekt ustawy zobowiqzuje zamawiajqcych do sporzqdzania w okreslonych przypadkach
raportu z realizacji zam6wienia, w kt6rym majq m.in. zostac umieszczone wnioski co do
ewentualnej
zmiany
sposobu
realizacji
przysztych
zam6wien
publicznych,
z uwzgl~dnieniem celowosci, gospodarnosci i efektywnosci wydatkowania srodk6w
publicznych. Wprowadzenie tego narz~dzia do projektu ustawy moi:e okazac si~
korzystne, jednak warto dookreslic status wniosk6w zawartych w tym dokumencie.
Nie powinny miec one jedynie waloru zr6dta informacji poniewai: spowoduje to, i:e raport
z realizacji zam6wienia jake obowictzek formalny stanowiqcy obciqi:enie dla pracownik6w
instytucji zamawiajqcej nie b~dzie w praktyce oddziatywat na przyszte praktyki
zamawiajqcych. Warto taki:e, aby w raporcie znalazly si~ informacje o odnotowanych
nieprawidtowosciach realizacji zam6wienia w obszarze aspekt6w spotecznych realizacji
zam6wienia i praw pracowniczych.
8. Wcttpliwosci budzi nadanie Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsi~biorstw uprawnien
analogicznych do przystugujqcych podmiotom wpisanym na list~ organizacji
uprawnionych do wnoszenia srodk6w ochrony prawnej z zakresu zam6wien publicznych.
Rzecznik ma za zadanie wspierac mate i srednie przedsi~biorstwa w ochronie ich praw.
W danym zam6wieniu, ubiegajqcy si~ o zam6wienie publiczne, kt6rzy majct interes
prawny set zamawiajqcemu co do zasady znani. Dodatkowo zwi~kszanie kompetencji
nowo powotanej instytucji, kt6rej dziatalnosc nie jest jeszcze zweryfikowana ocenq ex
post, wydaje si~ przedwczesna. Tym bardziej, i:e w tym samym czasie ustawodawca nie
deklaruje zwi~kszenia ustawowych kompetencji organizacjom reprezentujqcym innych
interesariuszy nii: mate i srednie przedsi~biorstwa.
9. Projekt ustawy wskazuje, i:e organy kontroli przygotowujq kwestionariusze kontrolne
z szczeg6towym opisem zagadnien podlegajqcych sprawdzeniu w toku kontroli zam6wien
publicznych. W jej trakcie, kontroler danego organu nie b~dzie m6gt wykraczac poza opis
zagadnien zawarty w kwestionariuszu kontroli. Regulacja ta, choc sprzyja przejrzystosci
dziatan kontrolnych, wymaga ponownej analizy pod kcttem nadmiernego formalizmu, kt6ry
moi:e stac na przeszkodzie petnemu wyjasnieniu przebiegu realizacji zam6wienia
publicznego, do czego niezb~dny jest pewien zakres elastycznosci kontrolera.
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Projekt ustawy, przewiduje likwidacj~ obowiqzku zawiadamiania Prezesa Urz~du
Zam6wieri Publicznych o wszcz~ciu post~powania w trybie negocjacji z ogtoszeniem oraz
zam6wienia z wolnej r~ki. Konsekwencjq tej zmiany jest uchylenie, w art. 17 w ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w
publicznych, jednego z czyn6w stanowiqcych jej naruszenie. Zmiana budzi
zaniepokojenie, bowiem maze ograniczye dost~p do informacji na temat post~powari
w trybie negocjacji z ogtoszeniem i zam6wieri z wolnej r~ki, kt6re ze wzgl~du na ich
negatywny wptyw na konkurencj~ mogq bye stosowane wytqcznie w szczeg61nych
przypadkach okreslonych w ustawie.

10.

Projekt ustawy wskazuje w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, katalog
kryteri6w jakosciowych, kt6rych spetnienie maze bye w szczeg61nosci podstawq wyboru
oferty. Choe jedno z kryteri6w wskazuje na aspekty spoteczne jake indykator jakosciowy
wyboru najkorzystniejszej oferty, zap is tego ust~pu powinno si~ uzupetnie o kryterium
korzystnego wptywu na rynek pracy, w tym np. na poziom zatrudnienia. Pozwoli to
zamawiajqcym wprost przyjqe ten aspekt jakosciowy jake element realizacji polityki
publicznej w ramach zam6wieri publicznych.
Ponadto, w obszarze kryteri6w jakosciowych warto rozwazye rozszerzenie,
na przyktad, takze o inne kryteria jakosciowe zwiqzane z promowaniem dialogu
spotecznego. Projekt ustawy powinien bowiem w naszej ocenie sktaniae zamawiajqcych
do wykorzystania takich kryteri6w, kt6re w praktyce promowae b~dq przedsi~biorc6w
majqcych zawarty uktad zbiorowy pracy. Niska skala rokowari zbiorowych wymaga
dziatari wzmacniajqcych rol~ dialogu spotecznego w gospodarce poprzez zam6wienia
publiczne, kt6re przyniostyby korzysci spoteczne i gospodarcze. Wdrozenie tej propozycji
wpisaloby si~ w praktyczne urzeczywistnienie art. 59 ust. 2 Konstytucji m6wiqcego
o uprawnieniu zwiqzk6w zawodowych oraz pracodawc6w i ich organizacji do rokowari,
w szczeg6lnosci w celu rozwiqzywania spor6w zbiorowych, oraz do zawierania
uktad6w zbiorowych pracy i innych porozumieri w zwiqzku z art. 20 Konstytucji RP
okreslaj~cym podstaw~ ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej jako spotecznq
gospodark~
rynkowq opartq na wolnosci dziatalnosci gospodarczej, wtasnosci
prywatnej oraz solidarnosci, dialogu i wsp6tpracy partner6w spotecznych.
Praktykq spotykan~ w niekt6rych paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
jest przyznawanie przez zamawiajqcych dodatkowych punkt6w za wynagradzanie
pracownik6w wykonuj~cych zam6wienie w spos6b godziwy. Oznacza to, ze zam6wienia
publiczne Sq wykorzystywane w tych paristwach do realizowania okreslonej polityki
stuzqcej zr6wnowazonemu rozwojowi gospodarczemu i poprawy jakosci zatrudnienia.
Ustanowienie mechanizm6w sktaniaj~cych zamawiajqcych do stosowania takich
lub podobnych kryteri6w jakosciowych i nadawania im odpowiedniej wagi bytoby
pozqdane
z punktu widzenia wyzwari krajowego rynku pracy i innowacyjnosci
gospodarki. Pierwszym krokiem do realizacji tego podejscia powinno bye poszerzenie
otwartego katalogu kryteri6w jakosciowych w projekcie ustawy, kt6ry m6gtby zawierae
odwotanie do godziwych warunk6w pracy i ptacy w ramach realizacji zam6wienia.
W projekcie ustawy przewidziano mozliwose ustanowienia przez zamawiaj~cego
tzw. systemu kwalifikowania wykonawc6w. Do udziatu w nim dopuscie b~dzie mozna
wykonawc6w spetniajqcych warunki udziatu w post~powaniu, wskazane przez
zamawiaj~cego w publicznym ogtoszeniu, dotyczqce okreslonej kategorii zam6wieri
sektorowych i wpisuje ich do wykazu kwalifikowanych wykonawc6w. Narz~dzie to
sugeruje form~ certyfikacji wykonawc6w, dlatego warto rozwazye preferowanie w ramach
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systemu kwalifikowania tych wykonawc6w kt6rzy, poza spe~nianiem warunk6w
okreslonych w tym artykule, prowadz~ swoj~ dziatalnosc w spos6b zr6wnowai:ony,
zgodnie z zasadami spo~ecznej odpowiedzialnosci przedsi~biorstw b~dz majct zawarty
uk~ad zbiorowy pracy.
Projekt ustawy okresla organizacj~ konkursu, do przygotowania i przeprowadzenia
kt6rego nie stosuje si~ przepisu dotyczctcego plan6w post~powan oraz dotycz~cego
konfliktu interes6w Regulacja ta wymaga ponownej analizy poniewai: wydaje si~
wskazane, aby w kazdym trybie udzielania zam6wien i na kai:dym z jego etapie brali
udziat zweryfikowani wykonawcy i wykluczono konflikt interes6w. W tym przypadku,
pozwoli to na ograniczenie ryzyka potrzeby wykluczenia wykonawcy po wyborze jego
pracy konkursowej.
Ponownej analizy wymaga nazwa podmiotu oceniaj~cego prace konkursowe,
kt6ry w projekcie ustawy nazywano sctdem konkursowym. Nazwa ta kojarzy si~
z w~adzct s~downicz~ i bardziej odpowiednict nazwct dla tego podmiotu wydaje si~ np.
komisja konkursowa. Ponadto, projekt ustawy jest liberalny pod wzgl~dem kompetencji
cz~onk6w sctdu konkursowego, z kt6rych tylko 1/3 musi posiadac uprawnienia, jesli
przepisy szczeg61ne wymagajct uprawnien do opracowania pracy konkursowej. Jesli sctd
konkursowy moze liczyc co najmniej 3 osoby oznacza to, ze tylko jedna osoba w sctdzie
b~dzie musiata posiadac stosowne uprawnienia.

12.

W projekcie ustawy przewidziano mozliwosc waloryzacji um6w zawartych na okres
dtuzszy niz 12 miesi~cy, kt6rych przedmiotem set roboty budowlane i ustugi. Rozwictzanie
to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku zam6wien publicznych, taki:e w zwi~zku
z aktualn~ sytuacjct w sektorze budowlanym. Spos6b ustalania zmiany wynagrodzenia
okreslony w projekcie ustawy moze jednak w praktyce powodowac niepewnosc stron
umowy co do prawidtowej realizacji uprawnienia z nich wynikajctcego i stwarzac dla nich
ryzyka. Zak~adajqc, i:e regulacja waloryzacji powinna miec charakter generalny i unikac
kazuistycznego podejscia, nalei:y jet sformutowac w spos6b dajqcy stronom umowy
warunki do nie budzctcego Wqtpliwosci jego zastosowania. Ponownej analizy wymaga
zatem zastosowane w projekcie ustawy takich zapis6w jak m.in. poziom zmiany cen
material6w lub koszt6w czy spos6b okreslenia wplywu zmiany ceny na koszty wykonania
zam6wienia.
W ocenie OPZZ, zmiana koszt6w realizacji umowy, kt6ra b~dzie stanowic
podstaw~
do waloryzacji wynagrodzenia w umowie, powinna bye istotna
i niemoi:liwa do przewidzenia w toku prowadzenia dziatalnosci biznesowej i ryzyka z ni~
zwictzanego. Zatem nie kazda zmiana cen istotnych dla realizacji zam6wienia, na jakct
zgodzct si~ strony umowy, powinna uprawniac do waloryzacji wynagrodzenia. Nie jest to
zasadne biorctc pod uwag~. ze instytucje publiczne, w tym strona rzctdowa, przedstawiajq
prognozy dotyczctce rozwoju gospodarki oraz ksztaHowania si~ wskaznika inflacji.
Wykonawcy przygotowujct zatem swoje oferty z cenct wykonania zam6wienia w ramach
post~powania o udzielenie zam6wienia publicznego w okreslonych warunkach
gospodarczych i prognozach dotyczctcych koniunktury. Dopuszczenie innych nii: istotne
i niemozliwe do przewidzenia przez przedsi~biorc~ zmian poziomu cen warunkujqcych
waloryzacj~ wynagrodzenia moze stwarzac ryzyko dla zamawiaj~cych zwictzane
z wyborem oferty z cenct skalkulowanct z uwzgl~dnieniem przysztej waloryzacji takie jak
sprzeciw oferent6w, kt6rych oferta nie zostata wybrana, wyzsze od zaplanowanych
wydatki na realizacj~ zam6wienia bctdz trudnosci z terminowct realizacj~ zam6wienia.
Ponadto, w zwi~zku z wahaniem si~ cen niekt6rych wyrob6w i materiat6w
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budowlanych i ustug, warto doprecyzowae, czy stosowane wskazniki zmian cen uzyte do
waloryzacji
powinny
mrec
charakter
roczny,
mresr~czny
czy
kwartalny
Duza elastycznose mozliwego zastosowania danych w umowie stwarza ryzyko dla
interesu publicznego zwiqzane z kosztem realizacji zam6wieri oraz moze skutkowae
przyj~ciem wskaznika GUS tylko pozornie zwiqzanego z realizacjct zam6wienia.
Odpowiedni dob6r wskaznik6w w umowach b~dzie bowiem wymagae zwi~kszenia
profesjonalnej wiedzy u zamawiajqcych w zakresie metodologii statystyki publicznej
i wskazanego w projekcie wptywu zmiany cen na koszt wykonania zam6wienia.
Kolejnym
elementem
wymagajqcym
precyzji
jest
przesqdzenie,
czy waloryzacja b~dzie stosowana w ramach umowy tylko raz, czy wielokrotnie,
przy kazdej zmianie poziomu cen materiat6w lub koszt6w istotnych dla realizacji
zam6wienia. Mozliwose wielokrotnej zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy moze
stanowie wyzwanie administracyjne dla zamawiajqcego, zwtaszcza przy realizacji wielu
zam6wien oraz stanowic trudnosc przy cyklicznym przygotowywaniu budzetu instytucji
publicznej i realizacji przez niq zadari publicznych w ramach zam6wien.
Ponadto w umowie okresla si~ maksymalnq wartose zmiany wynagrodzenia, jakq
dopuszcza zamawiajqcy w efekcie zastosowania postanowieri o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia. Choe mozna zatozye, ze zapis ten miat wyjse naprzeciw
ryzykom wskazanym powyzej, to budzi on wcttpliwosci. Skoro bowiem waloryzacja ma bye
oparta o obiektywny spos6b ustalania zmiany wysokosci wynagrodzenia poprzez m.in.
wskazniki zmiany cen, w tym dane statystyczne statystyki publicznej dotyczqce
materiat6w lub koszt6w, to wyjasnienia wymaga, dlaczego tak ustalona wysokose
waloryzacji rna bye ograniczana limitem maksymalnej wartosci zmiany zam6wienia.
Moze stanowic to przestankfi! donie stawania przez podmioty prywatne do przetarg6w lub
nie zawierania przez wybranego wykonawc~ uksztaHowanej w ten spos6b umowy z uwagi
na zbyt duze ryzyko finansowe.
Umowa zawarta na okres powyzej 12 miesi~cy powinna zawierae obligatoryjnie
zapisy dotyczqce waloryzacji, natomiast wazne jest taki:e, czy uruchomienie procedury
waloryzacji b~dzie nastfi!powato na wniosek i kt6rej ze stron: czy np. zainteresowanej
zmianct wysokosci wynagrodzenia. B~dzie to miato znaczenie przy zmianie wysokosci
wynagrodzenia wynikajqcej z obnizenia cen, gdzie to w interesie zamawiajctcego jest
wszcz~cie procedury waloryzacji. Po raz kolejny uwidacznia Sifil przy tym jak istotne jest
klarowne okreslenie, w jakim stopniu rna zmienic sifi! poziom cen, aby uruchomic zmian~
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Brak uregulowari w tym zakresie
b~dzie sifi! wiqzato z natozeniem obowictzku na wykonawcfi! bie.Zqcego monitorowania
zmian poziomu cen istotnych dla realizacji zam6wienia wskazanych w umowie
a taki:e wielokrotnej waloryzacji umowy. W przypadku zamawiajqcych, kt6rzy realizujq
swoje zadania poprzez szereg zam6wieri publicznych moze bye to problematyczne.
lstotne przy tym, aby realizowana procedura waloryzacji nie stanowita w praktyce
przestanki wstrzymujqcej czy op6zniajqcej realizacjfi! zam6wienia. Moze zdarzyc si~
bowiem sytuacja, w kt6rej proces ustalania poziomu zmiany cen bfildzie trwat lub pojawiq
si~ na tym tie spory mi~dzy zamawiajqcym a wykonawcct.
Wyjasnienia wymaga taki:e wprowadzenie ograniczenia, zgodnie z kt6rym
wykonawca, kt6rego zam6wienia zostato zmienione, jest zobowictzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujqcego tylko podwykonawcy, z kt6rym zawart umowfi! na okres
dtuzszy niz 6 miesifi!cy. Wazniejsze, aby zmiana wynagrodzenia podwykonawcy byta
uzalezniona od dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w zwictzku ze zmianct cen a nie dtugosci zawartej umowy mifi!dzy wykonawcq
a podwykonawcct. Waloryzacja powinna taki:e dotyczyc wszystkich podwykonawc6w
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realizuj~cych

zam6wienia.
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W ocenie OPZZ, projektodawca powinien tak uksztaHowac przepisy projektu ustawy
dotycz~ce podwykonawstwa oraz udost~pniania zasob6w, aby w praktyce wzrosto
w realizacji zam6wiefl publicznych znaczenie potencjatu wtasnego wykonawcy.
Konieczne set bowiem dalsze dziatania ograniczajqce zjawisko tzw. firm ,skrzynek
pocztowych" i dtugie tancuchy podwykonawstwa Na ich dalszych etapach bowiem
wyst~puje
najwi~cej
nieprawidtowosci z przestrzeganiem praw pracowniczych.
Do rozwazenia jest na przyktad okreslanie maksymalnej liczby poziom6w
podwykonawstwa juz na etapie specyfikacji warunk6w zam6wienia. Wykonawca, kt6rego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza powinien bye zasadniczym realizatorem
zamow1enia publicznego posHkujqc si~ jedynie zasobami innych podmiot6w
i podwykonawstwem. W praktyce powinno to umozliwic ograniczenie taflcucha
podwykonawstwa, kt6re wptywa cz~sto na jakose realizacji zam6wienia, generuje
trudnosci z jego kontrolq oraz negatywnie oddziatuje na warunki zatrudnienia os6b
realizujqcych zam6wienie publiczne, szkodzctc w ten spos6b uczciwej konkurencji
na rynku zam6wiefl publicznych. Ponadto, podmioty realizujqce zam6wienie powinny bye
solidarnie odpowiedzialne za zrealizowanie kontraktu, szczeg61nie za zobowiqzania
wzgl~dem pracownik6w.

15. OPZZ postuluje ponadto, aby nowe prawo zam6wiefl publicznych natozyto obowiqzek
stosowania procedur zam6wiefl publicznych, w stawiania wymogu zatrudnienia na umow~
o prac~ przy realizacji zam6wiefl (gdy wykonywane czynnosci to warunkujq),
na przedsi~biorstwa panstwowe i spetki z dominujqcym udziatem (wptywem)
Skarbu Paflstwa lub jednostek samorzctdu terytorialnego. W naszej ocenie, podmioty te
powinny stosowac mechanizm przejrzystych i konkurencyjnych zakup6w w oparciu
o zam6wienia publiczne. Z uwagi na struktur~ wtasnosciowq tych podmiot6w, ale tez
cz~sto rozmiar prowadzonej przez nie dziatalnosci, mogq one wyznaczae standardy
w gospodarce. Przez to, zwi~kszac profesjonalizacj~ innych przedsi~biorstw poprzez
odpowiedzialne spotecznie i gospodarczo praktyki w ramach swojej aktywnosci
biznesowej i oczekiwanie ich od swoich kooperant6w. Obj~cie ww. podmiot6w wymogami
wynikaj~cymi z prawa zam6wien publicznych wpisatoby si~ w cele okreslone w Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

16.

Wnosimy takze, aby po uchwaleniu ustawy - Prawo zam6wiefl publicznych, Prezes
Rady Ministr6w wydat zalecenia w sprawie stosowania przepis6w tej ustawy,
w szczeg61nosci stosowania wymogu zatrudnienia na umow~ o prac~ oraz klauzul
spotecznych, kt6re obejm~. opr6cz obecnie wskazanych w Zaleceniu Rady Ministr6w
z dnia 29 marca 2017 r. sprawie uwzgl~dniania przez administracj~ rzctdowct aspekt6w
publicznych,
takze
instytucje
samorzqdowe.
spotecznych
w
zam6wieniach
Dziatanie to b~dzie istotnym sygnatem dla instytucji publicznych oczekiwania przez rzctd
prowadzenia przez okreslonej polityki oddziatujqcej na rynek pracy i praktyki
gospodarcze. Przyczyni si~ takZe do skutecznej realizacji cel6w okreslonych m.in.
w Krajowym Planie Dziatan w zakresie zr6wnowazonych zam6wiefl publicznych na lata
2017-2020.
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