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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

-

Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo zamówień publicznych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Przedsiębiorczości i Technologii.
Z poważaniem

(-) Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Projekt
U S T AWA
z dnia
Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych1)

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o
zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o
przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych
rynków rolnych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z
dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia
12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o
europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 19 grudnia
2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu
stoczniowego, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia
23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawę z dnia 3 kwietnia 2009 r. o
wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia
9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących, ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
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Rozdział 1
Przepis ogólny
Art. 1. Ustawa z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …) wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 2
Zmiany w przepisach
Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 29 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 30 w ust. 4b oraz w art. 132b w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych”.

obszarach wodnych, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, ustawę z dnia 28 czerwca
2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji
udzielonych zamówień publicznych, ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 20 lutego 2015
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawę
z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawę z
dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 24 lutego 2017 r.
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ustawę z dnia 7
lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu Spółka Akcyjna, ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, ustawę z
dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.
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Art. 3. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1184, 1467, 1669 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 75b ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym
komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. …), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o
których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2)

w art. 77a ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień
poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115

i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 36 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień
poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 361 ust. 2, nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …), jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) art. 23a otrzymuje brzmienie:
„Art. 23a. Podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o
którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia … - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. …), którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, zamieszcza
ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13hb w ust. 1f wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”;

2)

w art. 39 w ust. 8 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
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Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i
1091) w art. 62a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 8. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 147, 125, 235 i 1091) w art. 91b wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje
się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 9. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z
2019 r. poz. 752) w art. 204 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)”
zastępuje się wyrazami „ustawy z … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …)”.
Art. 10. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 540 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 71c § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym
komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. …), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o
których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2)

w art. 74 § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień
poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia … –
Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,
o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”.
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Art. 11. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) w art. 23z w pkt 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami
„ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 12. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1091) w art. 57b w ust. 1 w pkt 3
wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. …)”.
Art. 13. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161
oraz z 2019 r. poz. 83 i 125) w art. 7 w ust. 4 wyrazy „art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się
wyrazami „art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …)”.
Art. 14. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 15a w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603,
1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 29a w części wspólnej wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych”;

3)

art. 37a otrzymuje brzmienie:
„Art. 37a. Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o
którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,
którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 29,
271, 303, 752 i 1018.
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o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018) w art. 11n w pkt 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 16. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 482) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarządzający będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …), udzielając zamówienia, o którym mowa
w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę
130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i
1123) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1a w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i
1693).” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. …).”;

2)

w art. 37gb:
a)

w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.” zastępuje się wyrazami „art. 4 ustawy z dnia … –
Prawo zamówień publicznych.”,

b)

w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”;

3)

w art. 39b w ust. 1 w pkt 9:
a)

uchyla się lit. a,

b)

lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,

–7–
c)

zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
którym mowa w art. 449 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,”.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z
2019 r. poz. 15 i 125) w art. 11zd wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 19. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 6c w ust. 2a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 6d w ust. 4 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej”
zastępuje się wyrazami „dokumentów zamówienia określa w nich”.
Art. 20. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.

poz. 712) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);”.
Art. 21. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z
2019 r. poz. 676 i 679) w art. 43g w § 4 wyrazy „w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „w ustawie
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1990, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 8 w ust. 5f wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669
i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. …)”;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z
2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123 i 1180.
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2)

w art. 130a w ust. 5f wyrazy „o zamówieniach publicznych.” zastępuje się wyrazami
„ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”.
Art. 23. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) w art. 37 w ust. 2 w pkt 20 wyrazy
„ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …)”.
Art. 24. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900, 924 i 1018) w art. 14s w § 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669
i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …)”.
Art. 25. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1074) w art. 135 w ust. 4 wyrazy „ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 26. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 64 uchyla się ust. 2;

2)

w art. 68 w ust. 2 oraz w art. 69 ust. 3 wyrazy „o zamówieniach publicznych.” zastępuje
się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”.
Art. 27. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji

przemysłowego

potencjału

obronnego

i

modernizacji

technicznej

Sił

Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011) w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przepisu art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. …).”.
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Art. 28. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U.
poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109)
art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Art. 4a. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych między
Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego
dotyczących:
1)

poręczenia i gwarancji;

2)

zamówień publicznych w dziedzinie obronności.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z
2007 r. poz. 331) w art. 5 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658).”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 30. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669 oraz z
2019 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);” zastępuje się wyrazami „art.
435 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);”;

2)

w art. 12b:
a)

w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”,

b)

w ust. 8 wyrazy „art. 4b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych”.

Art. 31. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 710, 730 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 28pb w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;
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2)

w art. 66 w ust. 2e wyrazy „wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „, o których mowa w art.
3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 32. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w art. 11 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się
wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 33. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109, 1669 i 2399) w art. 82c w
ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 34. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972)
w art. 11 uchyla się ust. 2.
Art. 35. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z
2018 r. poz. 478 i 1669) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 36. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 945) w art. 38u w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 37. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.4)) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 9b w ust. 4 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 48b w ust. 6, w art. 97 w ust. 3 w pkt 2d oraz w art. 138 wyrazy „o zamówieniach
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”;

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544,
1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.
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3)

w art. 102 w ust. 5a wyrazy „art. 180-198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „art.
506–590 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 38. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192 oraz z 2019
r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 17:
a)

w ust. 1:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części albo konkursu,
jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach
publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia
publicznego o niższej wartości;”,

–

pkt 5–5b otrzymują brzmienie:
„5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
zamówieniu,

ogłoszenia

o

ustanowieniu

systemu

kwalifikowania

wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych
informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia lub ogłoszenia o wykonaniu zamówienia;
5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i
wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia
publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy;”,
–
b)

uchyla się pkt 6,

ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Naruszeniem

dyscypliny

finansów

publicznych

jest

udzielenie

zamówienia publicznego:
1)

wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w
przepisach o zamówieniach publicznych;

2)

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek
stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez
ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.”,
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c)

po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb i 1bc w brzmieniu:
„1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie
konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o
zamówieniach publicznych.
1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na
usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.”,

d)

ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów
o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b, 1ba–1bc,
jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do
udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi
społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.”,

e)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;”,

f)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem
przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do
unieważnienia tego postępowania lub konkursu.”,

g)

ust. 4–6 otrzymują brzmienie:
„4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez
kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby
wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie po stronie zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego
postępowania, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących
wyłączenie z tego postępowania lub konkursu.
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby
podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.
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6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne
usługi

lub

umowy

ramowej

z naruszeniem

przepisów

o

zamówieniach

publicznych.”;
2)

w art. 17a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bez zachowania formy określonej przepisami o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi;”.
Art. 39. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043) w art. 34 w ust. 1 wyraz „pięciokrotności” zastępuje się
wyrazem „trzykrotności”.
Art. 40. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 15a w ust. 1 wyrazy „ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …),”;

2)

w art. 15b w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 41. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.

U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) w art. 46a dotychczasową
treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do kontroli udzielania zamówień publicznych nie stosuje się przepisów działu
XI rozdziału 1 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 42. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 27 w ust. 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”;

2)

w art. 28a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,” zastępuje się wyrazami „art. 4, art.
5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,”.
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Art. 43. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego
przeznaczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2093, z 2018 r. poz. 12 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i
1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …)”;

2)

w art. 9 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych,”.
Art. 44. W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy

terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r.
poz. 1884) w art. 2:
1)

w pkt 1 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.4))” zastępuje się
wyrazami „art. 4 pkt 3 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w pkt 1a wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych”.
Art. 45. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i

remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51) w art. 17 w ust. 2 wyrazy „ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 46. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1559 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 w lit. f wyrazy „ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje
się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 47. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w
podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 592) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 76 w ust. 6 po wyrazach „nie stosuje się” skreśla się wyrazy „o zamówieniach
publicznych oraz”;

– 15 –
2)

w art. 82 w ust. 4 skreśla się wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)”.
Art. 48. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.

U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4:
a)

w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693),”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …),”,

b)

w ust. 3 wyrazy „ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”
zastępuje się wyrazami „ustawa z dnia … – Prawo zamówień publicznych”;

2)

w art. 7 w ust. 4 wyrazy „art. 141, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453
ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”;

3)

w art. 7a w ust. 2 wyrazy „opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”;

4)

w art. 7a w ust. 5 wyrazy „art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 120 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych”;

5)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy „w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „w trybie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia …
– Prawo zamówień publicznych”;

6)

w art. 10a w ust. 3 wyrazy „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” zastępuje się
wyrazami „dokumenty zamówienia”.
Art. 49. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i

Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
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Art. 50. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”;

2)

w art. 11 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych”.
Art. 51. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 oraz
z 2018 r. poz. 1590) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);”;

2)

w art. 31:
a)

w ust. 1:
‒

w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.” zastępuje się wyrazami „art. 12 pkt 1 ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych.”,

‒

w zdaniu drugim wyrazy „wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,” zastępuje się wyrazami
„ , o których mowa w art. 3 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,”,

b)

w ust. 2 wyrazy „przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”;

3)

w art. 32 uchyla się zdanie drugie.
Art. 52. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869) w art. 133b w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).”
zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 36 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”.
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Art. 53. W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2024 oraz z 2018 r. poz. 1669) w art. 40 w ust. 9 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).” zastępuje się wyrazami
„ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 54. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018) w
art. 62d w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 55. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125 i 1091) w art. 162 w ust. 1 wyrazy „ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 56. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) w art. 50 w ust. 2 wyrazy „ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 57. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) w art. 36b w ust. 4
wyrazy „art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579).” zastępuje się wyrazami „art. 450 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 58. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawy z dnia … ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), albo”;

2)

w art. 21:
a)

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 oraz w art. 25 wyrazy
„specyfikacji

istotnych

warunków

„dokumentach zamówienia”,

zamówienia”

zastępuje

się

wyrazami
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b)

w ust. 2 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w
ust. 1” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia, o których mowa w
ust. 1”;

3)

w art. 22 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawy z dnia … ‒ Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 36, oraz”;

4)

w art. 46 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest równa albo
przekracza 130 000 złotych, przy zakupie środków transportu drogowego operator
powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko
podczas całego cyklu użytkowania środków transportu;”.
Art. 59. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r.

poz. 341 i 622) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 19 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …)”;

2)

w art. 53 w ust. 5 wyrazy „specyfikację istotnych warunków zamówienia” zastępuje się
wyrazami „dokumenty zamówienia”;

3)

w art. 57b wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,”.
Art. 60. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.

z 2019 r. poz. 409 i 730) w art. 41 w ust. 3 wyrazy „w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „w
ustawie z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”.
Art. 61. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 26:
a)

w ust. 1 wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),” zastępuje się wyrazami „art. 4, art. 5 ust.
1 i art. 6 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …),”,
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b)

w ust. 4a wyrazy „wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „, o których mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”;

2)

w art. 26 w ust. 5 oraz w art. 115 w ust. 5 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje
się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 62. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 41 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. …),”;

2)

w art. 42:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.
7 pkt 17 lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 20
ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw,
albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w
art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w
wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy

podlega

odrzuceniu

albo

konieczne

byłoby

unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.”,
b)

w ust. 3 wyrazy „dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się
wyrazami „podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17

– 20 –
lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych”,
c)

uchyla się ust. 5,

d)

w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 255 ustawy z dnia …
– Prawo zamówień publicznych”,

3)

e)

uchyla się ust. 7,

f)

w ust. 8 uchyla się zdanie drugie;

w art. 43:
a)

w ust. 2 wyrazy „art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.” zastępuje się wyrazami „art. 159 ust. 1 zdanie
pierwsze ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych.”,

b)

w ust. 5 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:
„Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 30 w ust. 4 w
zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 64. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 291) w art. 10 w ust. 1 wyrazy „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579).” zastępuje się wyrazami „w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 65. W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 580 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 wyrazy „art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się
wyrazami „art. 449 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”;
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2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 7
pkt 32 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o
udzielenie zamówienia lub udzielił zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o
ile zabezpieczenie, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia – Prawo zamówień
publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 453 tej ustawy.”;

3)

w art. 4 w pkt 2 wyrazy „art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 30 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych.”;

4)

w art. 9 i art. 12 wyrazy „art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 449 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych.”.
Art. 66. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmioty, o których mowa w art. 4–6 ustawy z dnia … ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …);”;

2)

w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmiot publiczny – podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych;”.
Art. 67. W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w

związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2031, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 1214) w art. 8 w ust. 1 w zdaniu
drugim wyrazy „art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579).” zastępuje się wyrazami „art. 15 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …).”.
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Art. 68. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 33:
a)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. …), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród
podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady
przejrzystości i równego traktowania.”,

b)

w ust. 4a wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,” zastępuje się wyrazami „art. 4 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych,”;

2)

w art. 38:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych.”,

b)

w ust. 3a i 3b wyrazy „art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art.
132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych”.

Art. 69. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730) w art. 24
wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018),” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. …),”.
Art. 70. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z
2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730) w art. 78 w ust. 7 wyrazy „ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).”
zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
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Art. 71. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest
przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia … –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem przepisów dotyczących
umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w
ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578
tej ustawy.”;

2)

w art. 43a:
a)

w ust. 5 w pkt 1 i w pkt 2 w lit. b oraz w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „o zamówieniach
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych”,

b)
̶

w ust. 5 w pkt 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość
netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie
przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lub w przypadkach:”,
̶

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2–6, ust. 2 pkt 1 i 2
oraz ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych,”,

c)

w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami
„ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.

Art. 72. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 38 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 63 w ust. 1a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
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Art. 73. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1398 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),” zastępuje
się wyrazami „art. 11 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …),”.
Art. 74. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 545, 1030 i 1210) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) jednostka sektora publicznego – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia …
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);”;

2)

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, jeżeli kwota
wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej
ustawy.”;

3)

w art. 26 w ust. 2 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 75. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2019 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 1:
a)

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560,
1603, 1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …)”,

b)

w pkt 6 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.” zastępuje się
wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo
zamówień publicznych.”;

2)

w art. 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepis art. 261 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych stosuje się.”.
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Art. 76. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) działalności sektorowej – należy przez to rozumieć działalność w zakresie
jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „Prawem
zamówień publicznych”,

2)

b)

w pkt 5 wyrazy „art. 2 pkt 5d” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 14”,

c)

w pkt 9 wyrazy „art. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 4”,

d)

w pkt 11:
‒

w lit. a i b wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1-3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

‒

w lit. c wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”;

w art. 4 wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień
publicznych.”;

3)

w art. 5:
a)

w ust. 1:
‒

w pkt 2 w lit. f:
‒ – w tiret pierwszym wyrazy „art. 2 pkt 5b i 8a” zastępuje się wyrazami „art. 7
pkt 12 i 22”,
‒ – w tiret drugim wyraz „art. 2 pkt 5a i 5c” zastępuje się wyrazami „art. 7
pkt 11 i 13”,

‒

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4
Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie
prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych;”,

‒

w pkt 6 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

‒

w pkt 7 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

‒

w pkt 9 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

‒

w pkt 10 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,
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b)
4)

w ust. 5 wyrazy „art. 138f” zastępuje się wyrazami „art. 394 ust. 3”;

w art. 10 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8” zastępuje się wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1”;

5)

w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 i 5 i w ust. 3 oraz w art. 11 w pkt 2 wyrazy „art. 131a ust. 1”
zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 3”;

6)

w art. 20 w ust. 1:
a)

w pkt 1 w lit. c wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

b)

w pkt 4–7 we wprowadzeniach do wyliczenia oraz w pkt 6 w lit. a wyrazy „art. 3
ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”;

7)

w art. 23 w ust. 2 wyrazy „art. 3 ust. 2a” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 3”;

8)

w art. 32:
a)

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje
się wyrazami „art. 4”,

b)
9)

w ust. 8 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”;

w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 183 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 577”;

10) w art. 54:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy
działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.”,

b)

w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8” zastępuje się wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1”;

11) w art. 56 w ust. 2 wyrazy „działu VI rozdziału 3” zastępuje się wyrazami „działu IX
rozdziału 3”.
Art. 77. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) postępowaniach uregulowanych przepisami działu IX rozdziału 3 ustawy z dnia …
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …);”;

2)

w art. 18 w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 34 w ust. 4 oraz w art. 35 w ust. 5 wyrazy
„ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się
wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”,
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3)

w art. 18 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później
niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4
dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem
umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu
potrzeb i wymagań nie jest wymagane.”;

4)

w art. 18 w ust. 3 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się
wyrazami „dokumentów zamówienia”;

5)

w art. 26:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy Prokuratorii
Generalnej właściwy w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa
państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa
lub państwowych osób prawnych, oraz między stronami umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zwany dalej „Sądem Polubownym”.”,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku sporu między innymi niż Skarb Państwa państwowymi
osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub
państwowych osób prawnych, oraz stronami umowy w sprawie zamówienia
publicznego, każda z nich może wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o:”,

c)

w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Wysokość opłaty ustalana jest w stosunku do wartości przedmiotu sprawy i nie
może być wyższa niż 100 000 zł, a w przypadku spraw, o których mowa w art. 591
ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, nie może być wyższa niż 10
000 zł.”.

Art. 78. W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.2));” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 29:
a)

w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,
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b)

w ust. 2 wyrazy „oddziale 3 rozdziału 3 działu V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „dziale XI rozdziale 2
oddziale 3 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.

Art. 79. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji
polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U.
poz. 1491 i 2161) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których
mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art.
306 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …), o ile wartość
zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”.
Art. 80. W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) w art. 36 w ust.
2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693).” zastępuje się wyrazami „ustawy
z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …).”.
Art. 81. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 771, 1443, 1669, 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych wraz z wykazem
prawidłowych odpowiedzi poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …), jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2)

w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień
poszczególnym

komisjom

egzaminacyjnym

do

przeprowadzenia

egzaminu

komorniczego, zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”.
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Art. 82. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.
U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 11 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …)”;

2)

w art. 12 w ust. 3 wyrazy „o zamówieniach publicznych, o koncesji na roboty budowlane
i usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.” zastępuje się wyrazami „ustawy z
dnia … – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym”;

3)

w art. 20 w ust. 5 i 8 oraz w art. 21 w ust. 2 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków
zamówienia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „dokumentach
zamówienia”;

4)

w art. 20 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych”.
Art. 83. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.

U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 537, 577, 730 i 823) w art. 469
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
… – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …), jeżeli ich wartość jest równa lub
przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, podmiot, o którym mowa
w art. 4-6 tej ustawy, do którego stosuje się przepisy niniejszej ustawy:”.
Art. 84. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) w art. 135 w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215)” zastępuje
się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …)”.
Art. 85. W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
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a)

w pkt 5 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „w art.
7 pkt 30 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. …)”,

2)

b)

w pkt 6 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 12” zastępuje się wyrazami „w art. 7 pkt 31”,

c)

w pkt 7 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 13” zastępuje się wyrazami „w art. 7 pkt 32”;

w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6” zastępuje
się wyrazami „art. 12 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7”;

3)

w art. 4 ust. 3 po wyrazie „specyfikacji” skreśla się wyraz „istotnych”;

4)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 po wyrazie „umowy” dodaje się wyrazy „w sprawie”;

5)

w art. 12 wyrazy „art. 4 pkt 8” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 1”.
Art. 86. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z

Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823) w art. 7 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53
i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. …)”.
Rozdział 3
Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy
Art. 87. Traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).
Art. 88. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie
uchylanej w art. 87, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Do konkursów, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 87, rozpoczętych i
niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 89. 1. Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o
których mowa w ustawie uchylanej w art. 87:
1)

zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

zawartych po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowania o udzielenie
zamówienia wszczętego przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2. Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa
w ustawie uchylanej w art. 87:
1)

zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

zawartej po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowania o udzielenie
zamówienia wszczętego przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 90. 1. Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek
wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 87, wszczętych i
niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg
wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 87, wszczętych po dniu 31 grudnia
2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia
2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest
Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4. Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli
zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5. W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek
wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 87, oraz
opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu
dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art. 91. 1. W przypadku zamówień publicznych:
1)

udzielonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

udzielonych po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie
zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 ustawy, o
której mowa w art. 1, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie
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przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1360, z późn. zm.5)).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 593 ustawy, o której mowa
w art. 1.
Art. 92. 1. Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie
ustawy uchylanej w art. 87 i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Czynności dokonane w toku kontroli, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne,
jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 93. 1. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 34, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie stosuje się
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Do umów zawartych w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 94. 1. Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 77, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1)

przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2)

po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowania wszczętego i niezakończonego
przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 95. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4c, art. 10g,
art. 11 ust. 6, art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 91 ust. 7c i 8, art. 96 ust. 5, art. 98
ust. 4, art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 2 ustawy
uchylanej w art. 87, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 15, art. 34 ust. 2, art. 70, art. 80, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4,
art. 128 ust. 6, art. 244, art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, art. 484

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544,
1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55, 60, 1043 i 1146.
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ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 96. 1. Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek
wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych i
niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg
wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych po dniu 31 grudnia
2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia
2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest
Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4. Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli
zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5. W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek
wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 87, oraz
opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu
dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art. 97. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym
mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 87, staje się Prezesem Urzędu Zamówień
Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Osoba, która została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
na podstawie ustawy uchylanej w art. 87, pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 468 ust. 14 ustawy, o której mowa
w art. 1.
3. Wiceprezes Urzędu, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 87,
powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się z dniem 1 stycznia 2021 r.
wiceprezesem Urzędu, o którym mowa w art. 472 ust. 1, o której mowa w art. 1.
Art. 98. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w
art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87, staje się Urzędem Zamówień Publicznych, o którym
mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
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2. Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Zamówień Publicznych,
o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87, stają się pracownikami Urzędu
Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i
1043) stosuje się odpowiednio.
Art. 99. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Urzędu
Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87, staje się
mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym
mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Należności i zobowiązania Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152
ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87, z dniem 1 stycznia 2021 r. stają się należnościami i
zobowiązaniami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o
której mowa w art. 1.
Art. 100. 1. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych,
wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub
uczestnikiem był Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1
ustawy uchylanej w art. 87, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w
art. 1.
2. W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Urząd
Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87, z dniem
1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Urząd Zamówień Publicznych, o którym
mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 101. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w
art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 87, staje się Krajową Izbą Odwoławczą, o której mowa
w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Krajowej Izby
Odwoławczej, na podstawie art. 173 ust. 1 uchylanej w art. 87, stają się członkami Krajowej
Izby Odwoławczej pełniącymi funkcję na podstawie art. 474 ust. 1 ustawy, o której mowa w
art. 1.
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3. Do osób, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się wymagań określonych w art. 474 ust.
2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1. Do osób tych stosuje się art. 173 ustawy uchylanej
w art. 87.
4. Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
staje się Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 1 pkt 1 ustawy, o
której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana
na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87.
5. Osoba pełniąca w dniu wejścia w ustawy, o której mowa w art. 1, funkcję wiceprezesa
Krajowej Izby Odwoławczej staje się wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie
art. 479 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji,
na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 87.
Art. 102. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Zamówień Publicznych, o której mowa w
art. 157 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 87, staje się Radą Zamówień Publicznych, o której mowa
w art. 500 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Rady Zamówień
Publicznych, na podstawie art. 158 ust. 1 uchylanej w art. 87, stają się członkami Rady
Zamówień Publicznych pełniącymi funkcję na podstawie art. 501 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1.
Art. 103. 1. Tworzy się Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
2. Wyznaczenie do składu Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, po
raz pierwszy, następuje do dnia 31 marca 2021 r.
Art. 104. Politykę zakupową państwa, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Art. 105. 1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia plan, o którym mowa w
art. 469 pkt 18 ustawy, o której mowa w art. 1, na rok 2021, do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia roczne sprawozdanie, o którym
mowa w art. 469 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1, z działalności Krajowej Izby
Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 87, za rok 2020, oraz
roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art.
469 pkt 20 ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 2020, do dnia 30 września 2021 r.
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Art. 106. 1. Kwota ogółem wydatków w okresie 2021-2030 wyniesie 11,53 mln zł.
2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie
zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1,
wynosi w roku:
1)

2021 ‒ 1 mln zł;

2)

2022 ‒ 0,94 mln zł;

3)

2023 ‒ 0,94 mln zł;

4)

2024 ‒ 0,94 mln zł;

5)

2025 ‒ 0,94 mln zł;

6)

2026 ‒ 0,94 mln zł;

7)

2027 ‒ 0,94 mln zł;

8)

2028 ‒ 0,94 mln zł;

9)

2029 ‒ 0,94 mln zł;

10) 2030 ‒ 0,94 mln zł.
3. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
których mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec
każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec IV kwartału zostanie dokonana 20
listopada każdego roku.
4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 2 oraz w przypadku, gdy w
okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w
ust. 3, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie
przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na
zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz
obywateli, w szczególności przez:
1)

ograniczenie publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

2)

ograniczenie ilości przeprowadzanych szkoleń;

3)

ograniczenie konsultacji prawnych oraz ilości wydawanych opinii;

4)

ograniczenie działalności Urzędu Zamówień Publicznych związanej z promocją
zamówień zrównoważonych.
5. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa

w ust. 4, jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
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6. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie
zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy, o
której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1)

2021 ‒ 0,45 mln zł;

2)

2022 ‒ 0,18 mln zł;

3)

2023 ‒ 0,18 mln zł;

4)

2024 ‒ 0,18 mln zł;

5)

2025 ‒ 0,18 mln zł;

6)

2026 ‒ 0,18 mln zł;

7)

2027 ‒ 0,18 mln zł;

8)

2028 ‒ 0,18 mln zł;

9)

2029 ‒ 0,18 mln zł;

10) 2030 ‒ 0,18 mln zł.
7. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje wykorzystanie
limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według
stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec IV kwartału zostanie
dokonana 20 listopada każdego roku.
8. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 6 oraz w przypadku, gdy w
okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w
ust. 7, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie
przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na
zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w
szczególności przez:
1)

ograniczenie publikacji wydawanych przez Prezesa Prokuratorii Rzeczypospolitej
Polskiej;

2)

ograniczenie ilości przeprowadzanych szkoleń.
9. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa

w ust. 8, jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 107. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE
I. Wprowadzenie
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych związana jest z
wprowadzeniem do systemu prawa nowoprojektowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej również „nowym Pzp”, która ma zastąpić ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej również „ustawą –
Pzp”. Biorąc pod uwagę wielość zmian koniecznych do wprowadzenia w odrębnych ustawach,
związanych z zastąpieniem obecnie obowiązującej ustawy – Pzp nowym Pzp, odpowiadającą
potrzebom rynku zamówień publicznych i stanowiącą narzędzie do realizacji polityki
gospodarczej państwa, zasadne jest uregulowanie zmian, przepisów przejściowych oraz
dostosowujących w odrębnej ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych. Umieszczenie ich w odrębnej ustawie zapewni zachowanie przejrzystości nowego
Pzp i ograniczy nadmierne rozbudowanie ustawy.
Ustawa, w art. 1, reguluje termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy– Prawo
zamówień publicznych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
II. Zmiany w innych ustawach:
Zmiany dokonywane ustawą – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych w
ustawach odrębnych można podzielić na następujące kategorie:
1)

zmiany wynikające z konieczności aktualizacji znajdujących się w tych ustawach odesłań
do nowego Pzp;

2)

zmiana uchylająca wyłączenia stosowania ustawy – Pzp;

3)

inne zmiany merytoryczne związane z systemem zamówień publicznych.

1. Zmiany związane z aktualizacją odesłań zostały dokonane m.in. w:
1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.);
3) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
późn. zm.);
4) ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
5) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147,
z późn. zm.);

6) ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276, z późn.
zm.);
7) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);
8) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1313, z późn. zm.);
9) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.),
10) ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.);
11) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1036, z późn. zm.);
12) ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 482);
13) ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z późn. zm.);
14) ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216, z późn. zm.);
15) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.);
16) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712);
17) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2018 r. poz. 652
z późn. zm.);
18) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990, z późn. zm.);
19) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204, z późn. zm.);
20) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900,
z późn. zm.);
21) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn.
zm.);
22) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 300, z późn. zm.);
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23) ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011);
24) ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z późn. zm.);
25) ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 37, z późn.
zm.);
26) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z
późn. zm.);
27) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
28) ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109, z późn. zm.);
29) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz.
478 z późn. zm.);
30) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 945);
31) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);
32) ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.);
33) ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1205);
34) ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2018 r. poz. 1307 z późn. zm.);
35) ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2093, z późn. zm.);
36) ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z późn. zm.);
37) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 966);
38) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z
późn. zm.);
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39) ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o
szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
592),
40) ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1834, z późn. zm.);
41) ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1042);
42) ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466);
43) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz.
2302, z późn. zm.);
44) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
45) ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2024, z późn. zm.);
46) ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.);
47) ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z
późn. zm.);
48) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z
2018 r. poz. 1249, z późn. zm.);
49) ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.);
50) ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 2016, z późn. zm.);
51) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z
późn. zm.);
52) ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019
r. poz. 409, z późn. zm.);
53) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190,
z późn. zm.);
54) ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz.
1537);
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55) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.);
56) ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
291);
57) ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 580, z późn. zm.);
58) ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 118);
59) ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z
realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z
2017 r. poz. 2031, z późn. zm.);
60) ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1431, z późn. zm.);
61) ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345, z późn. zm.);
62) ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.
2389, z późn. zm.);
63) ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 627, z późn. zm.);
64) ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2308, z późn. zm.);
65) ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z
późn. zm.);
66) ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 545,
z późn. zm.);
67) ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 988);
68) ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. poz. 1920 z późn. zm.);
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69) ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1265);
70) ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073);
71) ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej
gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz.
1491, z późn. zm.);
72) ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813);
73) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz.
1089, z późn. zm.);
74) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668, z późn. zm.);
75) ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215, z późn. zm.);
76) ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. poz. 2191);
77) ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu
Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823).
Zmiany odesłań dokonywane w wyżej wymienionych ustawach, w tym ogólnych odesłań do
ustawy – Pzp, odesłań do jej konkretnych artykułów oraz do pojęć i instytucji regulowanych
ustawą – Pzp, stanowią konsekwencję jej uchylenia i zastąpienia nowym Pzp. Zmiany te mają
charakter wynikowy i nie niosą za sobą zmian merytorycznych. Związane są one m.in. ze
zmienioną systematyką nowego Pzp oraz zmianą siatki pojęciowej, np. zastąpieniem pojęcia
„specyfikacji istotnych warunków zamówienia” pojęciem „dokumenty zamówienia” bądź
pojęciem „specyfikacja warunków zamówienia”.
2. Zmiana uchylająca wyłączenie stosowania ustawy – Pzp została wprowadzona w art. 34
ustawy i dotyczy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972),
która w obowiązującym brzmieniu w art. 11 ust. 2 przewiduje takie wyłączenie.
Z uwagi na wprowadzenie w nowym Pzp, w przypadku zamówień poniżej progów UE,
ujednoliconej procedury uproszczonej, przewidującej proste i elastyczne rozwiązania
w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, pozostawienie w systemie
prawa większości wyłączeń stosowania nowej ustawy oraz odrębnych procedur udzielenia
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zamówienia staje się bezzasadna. Procedura uproszczona gwarantuje realizację celów systemu
zamówień publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu zamawiającym optymalnej
organizacji procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto planuje się umożliwienie
zamawiającym wykorzystanie narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami, w celu
pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia. Likwidacja
wyłączenia zapewni stosowanie jednolitej regulacji dla zamówień o wartości mniejszej niż
progi UE.
3. W ramach dokonywanych niniejszą ustawą innych zmian merytorycznych związanych z
systemem zamówień publicznych, zmianie podlegają również przepisy ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.).
Zmiana wprowadzana w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych ma na celu zwiększenie dostępu do środków ochrony prawnej.
W obowiązującym stanie prawnym opłata od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie
Krajowej Izby Odwoławczej, dalej również „KIO”, ustalona została w wysokości
pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania do KIO. Opłata w obowiązującej wysokości
uznawana jest przez większość wykonawców za istotną barierę utrudniającą korzystanie z tego
środka ochrony prawnej. W efekcie, zaskarżalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej na
poziomie kilku procent, nie zapewnia skutecznej kontroli jej orzecznictwa. Zasadne jest zatem
obniżenie opłaty sądowej od skargi na orzeczenia KIO do wysokości trzykrotności wpisu
wnoszonego od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
Ustawa przewiduje również wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W ww. ustawie w art. 46a dotychczasową treść oznacza
się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, który stanowi, że do kontroli udzielania zamówień publicznych
nie stosuje się przepisów działu XI rozdziału 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Mając na uwadze zmiany, w zakresie kontroli jakie dokonane zostały w ustawie – Prawo
zamówień publicznych, za zasadne, ze względu na specyfikę i charakter działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, należy uznać potwierdzenie niniejszego wyłączenia
wprost.

Ponadto zmieniony został art. 4a ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z poźn. zm.).
Umowy wskazane w ustawie – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są:
1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów,
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2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub
podzespołów,
3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w
pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia
tego produktu,
4) roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty
budowlane lub usługi.
– i które zawierane są przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z rządem innego państwa lub z
organizacją międzynarodową bądź z innym podmiotem prawa międzynarodowego mieszczą
się w definicji umowy międzynarodowej zawartej w art. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o
umowach międzynarodowych. Jednocześnie umowy te zmierzają do osiągnięcia celu
wyłącznie gospodarczego, zawierają cywilnoprawne skutki, a organy państwa i inne podmioty
występują w tych umowach w roli uczestnika obrotu gospodarczego w sposób odpowiadający
stosunkom cywilnoprawnym.
Zatem zasady ich zawierania, kształtowania treści oraz możliwości zmian umów nie powinny
podlegać procedurom określonym w ustawie o umowach międzynarodowych i aktach
prawnych wydanych na jej podstawie, ponieważ może to ograniczyć efektywną realizację
specyficznych celów związanych z obronnością państwa. Należy również mieć na względzie
fakt, że umowy te w znacznej części mają charakter wykonawczy do porozumień i umów
międzynarodowych, dla których zachowano właściwe przepisy w zakresie ich zawierania i
dotyczą sprzętu wojskowego wychodzącego z użytku danej armii.
Ustawa przewiduje również zmiany dostosowujące w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że
Centralny Port Komunikacyjny w zakresie jakim udziela zamówienia sektorowego stosuje
ustawę – Prawo zamówień publicznych powyżej progów UE dla zamówień sektorowych.
III. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w art. 87 ustawy
przewidziano uchylenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zastąpienie w systemie prawa dotychczasowych regulacji rozwiązaniami wprowadzanymi
przepisami nowego Pzp, prowadzi do powstania wielu sytuacji intertemporalnych
wymagających rozstrzygnięcia w niniejszej ustawie.
Uregulowania w przepisach ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych
wymagają kwestie dotyczące:
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1)

postępowań o udzielanie zamówienia oraz konkursów będących w toku w dniu wejścia
w życie nowego Pzp, tj. rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
(art. 88);

2)

umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, zawartych przed
dniem 1 stycznia 2021 r., a także umów zawartych po dniu 31 grudnia 2020 r., w
następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych jeszcze przed dniem
wejścia w życie ustawy (art. 89);

3)

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do
sądu, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., a także ww.
postępowań wszczętych już po dniu wejścia w życie ustawy, lecz dotyczących
postępowań o udzielenia zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
(art. 90);

4)

stosowania nowego Pzp w zakresie wprowadzanej tą ustawą procedury ugodowego
rozwiązywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem udzielonego
zamówienia publicznego (postępowanie koncyliacyjne; art. 91);

5)

będącej w toku w dniu wejścia w życie ustawy kontroli udzielenia zamówień publicznych
(art. 92);

6)

postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych
(ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin), wyłączających stosowanie ustawy –
Pzp, będących w toku w dniu wejścia w życie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo zamówień publicznych (art. 93;);

7)

postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz umów
koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 94);

8)

utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Pzp
(art. 95).

Z uwagi na specyfikę materii zamówień publicznych, a także generalną potrzebę jasnego i
jednoznacznego ustalenia stanu prawnego mającego zastosowanie do sytuacji przejściowych
powstających w wyniku tak gruntownej zmiany obowiązujących przepisów, jaka przewidziana
została w związku wejściem w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ustawie
przewidziano, że do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych i niezakończonych
przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (ustawę – Pzp albo przepisy
odrębne). Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w przypadku konkursów będących w toku
w dniu wejścia w życie nowego Pzp, a także w przypadku umów w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów ramowych, zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r., jak również tych
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zawartych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz w następstwie postępowania o udzielenie
zamówienia wszczętego przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Nowe Pzp definiuje pojęcie dokumentów zamówienia, zaliczając do nich m.in. specyfikację
warunków zamówienia. Tym samym, na gruncie nowoprojektowanej ustawy dokonano zmiany
dotychczasowej nazwy – specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Należy podkreślić, że
zmiana ta ma charakter wyłącznie terminologiczny. Nie wpływa on w żaden sposób na sytuację
prawną wykonawców oraz zamawiających. W przypadku zamawiających, nie ma ona żadnego
wpływu na ich odpowiedzialność z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
Przepisy ustawy – Pzp (przepisy dotychczasowe) zastosowanie będą miały również do
udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej zawartej przed dniem 1
stycznia 2021 r., a także do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie
ustawy uchylanej w art. 87 i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
W odniesieniu do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., także
przewidziano zastosowanie przepisów dotychczasowych, tak aby postępowania te mogły
zakończyć się w reżimie prawnym, w którym zostały wszczęte. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy
do zakończenia tych postępowań odwoławczych właściwa będzie Krajowa Izba Odwoławcza,
działająca na podstawie nowego Pzp. Ponadto czynności procesowe dokonane w tych
postępowaniach pozostaną skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów
ustawy – Pzp. Należy zauważyć również, że w przypadku tych postępowań odwoławczych oraz
postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, wpis od odwołania oraz opłata
od skargi do sądu, uiszczone w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach, nie będą
podlegały zwrotowi.
Dodatkowo, aby uniknąć wątpliwości, w przepisach przejściowych rozstrzygnięto, że w
przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, które będą wszczynane po dniu wejścia w życie ustawy, ale dotyczyć będą
postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy,
zastosowanie będą miały regulacje nowego Pzp.
W związku z tym, że nowe Pzp przewiduje wprowadzenie procedury ugodowego
rozwiązywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem udzielonego zamówienia
publicznego (postępowanie koncyliacyjne), w projekcie przewidziano możliwość złożenia ,
przez zamawiających oraz wykonawców, wniosku o rozstrzygnięcie ww. sporu, również w
przypadku zamówień publicznych udzielonych przed dniem wejścia w życie nowego Pzp, jak
i zamówień udzielonych po tym dniu, lecz w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia
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wszczętych przed dniem wejścia w nowej ustawy. Warunkiem złożenia wniosku jest uprzednie
nie występowanie z powództwem na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.).
W ustawie przewiduje się również wprowadzenie przepisów dostosowujących, związanych z
uchyleniem dotychczasowej podstawy prawnej działania organów zamówień publicznych, tj.
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Wiceprezesa Urzędu, Krajowej Izby Odwoławczej
oraz Rady Zamówień Publicznych, a także obsługującego te organy Urzędu Zamówień
Publicznych (art. 97, art. 98, art. 101, art. 102). Wprowadzenie ww. przepisów uzasadnione jest
również dokonywanymi, w nowym Pzp, zmianami w przepisach dotyczących zadań tych
organów.
Konsekwencją wprowadzanych regulacji jest konieczność rozstrzygnięcia w ustawie również
o pracownikach Urzędu Zamówień Publicznych, działającego na podstawie ustawy – Pzp, o
mieniu Skarbu Państwa będącego we władaniu tego Urzędu, a także o następstwie procesowym
w sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, będących w toku w
dniu wejścia w życie nowego Pzp oraz projektowanej ustawy, w których stroną lub
uczestnikiem był Prezes Urzędu Zamówień Publicznych albo Urząd Zamówień Publicznych.
W związku z powołaniem nowego organu zamówień publicznych, tj. Komitetu do spraw
Kontroli w Zamówieniach Publicznych, w projekcie wprowadzono także przepis o jego
utworzeniu oraz określono termin na wyznaczenie członków tego komitetu po raz pierwszy
(art. 103).
Termin wejścia w życie ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych
określony w art. 107 związany jest z terminem wejścia w życie ustawy – Prawo zamówień
publicznych, i przewidziany został na dzień 1 stycznia 2021 r.
Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega
notyfikacji.
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Do projektu ustawy
nie wpłynęły zgłoszenia od żadnego podmiotu zainteresowanego pracami nad ustawą, w trybie
ww. ustawy.
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Nazwa projektu
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z
Urzędem Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Marek Niedużak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
we współpracy z:
Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Knapińska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia
Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii
Tel. (22) 262 94 69, e-mail: joanna.knapinska@mpit.gov.pl

Data sporządzenia
05.07.2019

Źródło:
Inne (powiązanie z projektem ustawy – Prawo
zamówień publicznych, UD472),
(Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.))

Nr w wykazie prac
UD473

Przemysław Grosfeld, kierujący Zespołem ds. Zamówień Publicznych,
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Tel. (22) 262 93 87, e-mail: przemyslaw.grosfeld@mpit.gov.pl
we współpracy z:
Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd
Zamówień Publicznych
Tel. (22) 458 77 05, e-mail: bogdan.artymowicz@uzp.gov.pl
Izabela Fundowicz – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego,
Urząd Zamówień Publicznych
Tel. (22) 458 77 05, e-mail: izabela.fundowicz@uzp.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejszy projekt pozostaje w bezpośrednim związku z projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych zakłada wprowadzenie rozwiązań mających na celu m.in.: powiązanie wydatków
państwa z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, zwiększenie średniej liczby ofert w postępowaniach o
zamówienie publiczne, zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla MŚP, uproszczenie procedur,
zwiększenie nacisku na współpracę i proporcjonalność w relacjach między zamawiającym z wykonawcą oraz
zoptymalizowanie systemu kontroli.
Z uwagi na zakres regulacji objętej projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, uzasadnione jest opracowanie
odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie to służy
zapewnieniu spójności i przejrzystości ww. projektów ustaw poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon
ogólnego prawa od przepisów dostosowujących, przejściowych i zmieniających.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu zachowania spójności projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zapewnienia przejrzystości regulowanej
materii opracowano odrębny projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę. Zmiany te mają głównie charakter
dostosowawczy i porządkujący. Największą grupę przepisów stanowią przepisy zmieniające. W większości polegają one
wyłącznie na aktualizacji odesłania do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez wprowadzania dodatkowych
modyfikacji. W tym zakresie projekt przewiduje zmianę m.in. w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

5) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
6) ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego;
7) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
8) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
9) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
10) ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
11) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
12) ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;
13) ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
14) ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych;
15) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
16) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
17) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy;
18) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
19) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
20) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
21) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
22) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
23) ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
24) ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych;
25) ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
26) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
27) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
28) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
29) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju;
30) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych;
31) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
32) ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
33) ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
34) ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
35) ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia;
36) ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
37) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
38) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
39) ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemysłu stoczniowego;
40) ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
41) ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
42) ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego;
43) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu;
44) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
45) ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej;
46) ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
47) ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
48) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
49) ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
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50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszących;
ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej;
ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających
z realizacji udzielonych zamówień publicznych;
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o
podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;
ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych;
ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020;
ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską;
ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna;
ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego;
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym;
ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Drugą grupę przepisów stanowi przepis uchylający wyłączenie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych - ustawa
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
Trzecią grupę przepisów stanowią zmiany merytoryczne związane z systemem zamówień publicznych jednakże ujęte poza
ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te zostaną dokonane m.in. w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
2) ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
3) ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych;
4) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
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Projekt zakłada obniżenie opłaty sądowej wskazanej w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych. Obecnie opłata od skargi do sądu okręgowego wynosi pięciokrotność wpisu wnoszonego od odwołania
do Krajowej Izby Odwoławczej. Projektowane zmiany zakładają obniżenie tej kwoty do trzykrotności
Projekt zakłada również wyłączenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego z obowiązku stosowania przepisów działu XI
rozdziału 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projektowana zmiana podyktowana jest specyfiką działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Projekt zakłada wyłączenie stosowania ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych wobec zamówień
publicznych w dziedzinie obronności. Projektowane zmiany wynikają ze specyfiki zamówień w dziedzinie obronności.
Czwartą grupę przepisów stanowią przepisy uchylające, przejściowe oraz dostosowujące.
Oczekiwanym efektem wprowadzenia ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych jest
umożliwienie funkcjonowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy. Informacje nt. rozwiązań w zakresie zamówień publicznych w różnych krajach zostały przedstawione w OSR
do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Wielkość

Źródło danych
akt normatywny

Oddziaływanie
(Powiązane z projektem ustawy
– Prawo zamówień publicznych
UD472)
Rozszerzenie kompetencji oraz
zadań organu administracji
publicznej o m.in.:
przygotowywanie i
rozpowszechnianie wzorców
dokumentów,
upowszechnianie wiedzy o
zamówieniach publicznych, w
tym w zakresie informacji
analitycznych.
Ponadto, planowane jest
zwiększenie zatrudnienia.
Projekt ustawy zakłada również
rozszerzenie nadzoru ministra
właściwego ds. gospodarki nad
Prezesem UZP.

Krajowa Izba Odwoławcza

akt normatywny

(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Objęcie kognicją w pełnym
zakresie:
1) zamówień poniżej progów
unijnych;
2) kwestii postanowień
wzorców umownych.

Prokuratoria Generalna
Rzeczpospolitej Polskiej

akt normatywny

(Powiązane z projektem
ustawy – Prawo zamówień
publicznych UD472)
Nowe zadania związane z
prowadzeniem postępowań
mediacyjnych lub innym

4

polubownym rozwiązywaniem
sporów.
sądy okręgowe

45

akt normatywny

(Powiązane z projektem Prawo
zamówień publicznych UD472)
Powołanie jednego właściwego
sądu ds. zamówień
publicznych.

Zamawiający: jednostki
sektora finansów
publicznych, państwowe
jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej, podmioty prawa
publicznego, związki tych
jednostek lub podmiotów
oraz przedsiębiorstwa
działające w sektorach
gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i
usług pocztowych

33 690

sprawozdanie Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o
funkcjonowaniu systemu
zamówień publicznych w 2017
r.

W ramach projektu obniżona
zostanie opłata od skargi do
sądu na orzeczenie KIO skutkować będzie to większą
ilością spraw.
(Powiązane z projektem ustawy
– Prawo zamówień publicznych
UD472)
Zmiana praw i obowiązków
zamawiających z uwagi na
m.in.:
1) wprowadzenie procedury
uproszczonej poniżej progów,
2) uproszczenia dot.
prowadzenia postępowań,
3) dodatkowe zadania
związane z planowaniem i
realizacją zamówienia w
ramach analizy poprzedzającej
oraz ewaluacji.
Możliwość udziału w
postępowaniu mediacyjnym
albo innym polubownym
rozwiązaniu sporu.

Wykonawcy/przedsiębiorc
y: osoby prawne lub
jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, osoby
fizyczne

Około 200 tysięcy
potencjalnych
wykonawców
zamówień
publicznych, w tym
małe (ok 57 tys.) i
średnie (ok. 15 tys.)
przedsiębiorstwa.

dane REGON GUS.

(Powiązane z projektem ustawy
– Prawo zamówień publicznych
UD472)
Zmiana warunków udziału
wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego w postaci
zwiększenia dostępu do rynku
poprzez m.in.:
- wprowadzenie uproszczonej
procedury poniżej progów;
- wprowadzenie mechanizmu
waloryzacji dłuższych umów;
- wprowadzenie
obowiązkowych zaliczek i
płatności.
Możliwość udziału w
postępowaniu mediacyjnym
albo innym polubownym
rozwiązaniu sporu.

Regionalne Izby
Obrachunkowe

16

akt normatywny

5

Instytucje Zarządzające
Programami Operacyjnymi

16 IZ Regionalnymi
Programami
Operacyjnymi,
6 IZ Krajowymi
Programami
Operacyjnymi

akt normatywny

(Powiązane z projektem ustawy
– Prawo zamówień publicznych
UD472)
Obowiązek współdziałania i
współpracy pomiędzy
organami posiadającymi
kompetencje do badania
prawidłowości zamówień.

Sąd Najwyższy

(Powiązane z projektem
ustawy – Prawo zamówień
publicznych UD472)
Możliwość złożenia do Sądu
Najwyższego skargi kasacyjnej
od wyroku sądu lub
postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie z
zakresu zamówień
publicznych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje w zakresie projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych toczyły się
równolegle do konsultacji w zakresie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472).
Konsultacje publiczne projektu ustawy rozpoczęły się 24 stycznia 2019 r. z terminem 21 dni na zgłaszanie uwag. Projekt
został również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii. Projekt ustawy został również przesłany do konsultacji publicznych do tych podmiotów do których
wcześniej została przekazana Koncepcja nowego PZP (lista podmiotów w rozdzielniku pisma przekazującego projekt
ustawy do konsultacji publicznych).
Jednocześnie projekt ustawy został przekazany do opiniowania, z terminem 30 dni, do następujących organizacji
reprezentatywnych związków zawodowych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 3 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 263):
1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
2) Forum Związków Zawodowych,
3) NSZZ „Solidarność”.
W ramach konsultacji projekt został również przekazany do następujących organizacji reprezentatywnych pracodawców,
zgodnie z art. 16 ustawy o organizacjach pracodawców:
1) Konfederacja „Lewiatan”,
2) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
3) Związek Rzemiosła Polskiego,
4) Związek Pracodawców Business Centre Club,
5) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Projekt ustawy został również przedłożony Radzie Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2232).
Ponadto, projekt został również przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W trakcie konsultacji projektu ustawy wpłynęły uwagi od blisko 130 podmiotów. W dniach 13-15 marca 2019 r. odbyła
się konferencja uzgodnieniowa. Uwagi zgłoszone w zakresie legislacji, doprecyzowania brzemienia przepisów, OSR oraz
uzasadnienia zostały uwzględnione. W wyniku prowadzonych konsultacji zrezygnowano z następujących rozwiązań:
ograniczenia wyłączeń ze stosowania ustawy poniżej progów unijnych, informacji zwrotnej, zespołu do nadzoru nad
realizacją udzielonego zamówienia, spotkań informacyjnych z wykonawcami, ograniczenia co do zakresu dopuszczalnych
zmian treści SWZ, określenia warunków udziału w postępowaniu dla każdego zamówienia o wartości poniżej progu
unijnego z uwzględnieniem MŚP.
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Szersze informacje nt. konsultacji zostały zawarte w OSR do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych UD472
oraz w raporcie z konsultacji dołączonym do tego projektu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Wpływ na wydatki sektora finansów publicznych pakietu zmian (projekt ustawy – Prawo
zamówień publicznych UD472 oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień
publicznych UD473) został przedstawiony w OSR do projektu ustawy Prawo zamówień
publicznych UD472.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Planowane obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO istotnie zwiększy
liczbę skarg wpływających od sektora MŚP. Tym samym zwiększy się
dostępność sądu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim
potencjałem finansowym. MŚP zyskają realną możliwość skorzystania z tego
środka odwoławczego.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Projekt nie będzie miał wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
źródeł danych i
Ponadto projekt nie będzie miał wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych i osób starszych.
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: zatrudnienie, innowacyjność
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane wejście ustawy w życie – 1 stycznia 2021 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy (przewiduje się natomiast ewaluację projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, która została opisana w
ocenie skutków regulacji tego projektu ustawy, UD472)
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
brak
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Raport z konsultacji dotyczący:
− projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472)
− projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych
(UD473)
I. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.
1.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248, z późn. zm.), projekty ustaw zostały
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w
zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Projekty zostały również umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

2.

Konsultacje publiczne oraz opiniowanie projektów ustaw rozpoczęły się 24 stycznia 2019
r. z terminem 21/30 dni na zgłaszanie uwag. Projekty zostały wysłane do następujących
podmiotów:
1) Radia Dialogu Społecznego;
2) Związek Rzemiosła Polskiego;
3) Business Centre Club;
4) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
5) Forum Związków Zawodowych;
6) NSZZ „Solidarność”;
7) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
8) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
9) Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych;
10) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
11) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
12) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
13) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
14) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
15) Generalny Konserwator Zabytków;
16) Główny Geodeta Kraju;
17) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
18) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej;
19) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
20) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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21) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
22) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
23) Główny Inspektor Pracy;
24) Główny Inspektor Sanitarny;
25) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
26) Główny Lekarz Weterynarii;
27) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
28) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
29) Komendant Główny Policji;
30) Komendant Główny Straży Granicznej;
31) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu;
32) Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
33) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
34) Naczelna Rada Lekarska;
35) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
36) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
37) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
38) Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych;
39) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
40) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych;
41) Prezes Agencji Rynku Rolnego;
42) Prezes Głównego Urzędu Miar;
43) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
44) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
45) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
46) Prezes Narodowego Banku Polskiego;
47) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
48) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
49) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
50) Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
51) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
52) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
53) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
54) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
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55) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
56) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
57) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
58) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
59) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
60) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
61) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
62) Rada do Spraw Uchodźców;
63) Rzecznik Praw Obywatelskich;
64) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,;
65) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
66) Szef Agencji Wywiadu;
67) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
68) Szef Służby Celnej;
69) Szef Służby Cywilnej;
70) Szef Urzędu ds. Cudzoziemców;
71) Urząd Patentowy RP;
72) Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji;
73) ENEA S.A.;
74) ENERGA S.A.;
75) Federacja Przedsiębiorców Polskich;
76) Fundacja im. Stefana Batorego;
77) Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego;
78) Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
79) Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej;
80) Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości;
81) Fundacja Republikańska;
82) Giełda Papierów Wartościowych;
83) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.;
84) Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym;
85) Instytut Sobieskiego;
86) Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej;
87) Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
88) Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska;
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89) Izba Gospodarcza Gazownictwa;
90) Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej;
91) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie;
92) Izba Projektowania Budowlanego;
93) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;
94) Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy;
95) KIub Jagielloński;
96) Koalicja na rzecz Polskich Innowacji;
97) Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości;
98) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
99) Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
100) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
101) Krajowa Izba Gospodarcza;
102) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;
103) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami;
104) Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
105) Krajowa Rada Notarialna;
106) Krajowa Izba Radców Prawnych;
107) Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych;
108) Krajowa Rada Sądownictwa;
109) Krajowa Rada Spółdzielcza;
110) Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;
111) Naczelna Organizacja Techniczna;
112) Naczelna Rada Adwokacka;
113) Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług;
114) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”;
115) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;
116) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
117) Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych;
118) Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych;
119) Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych
Przedsiębiorstw Społecznych;
120) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych;
121) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
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122) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.;
123) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
124) PGNiG S.A.;
125) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
126) Poczta Polska S.A.;
127) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
128) Polska Akademia Nauk;
129) Polska Akademia Umiejętności;
130) Polska Fundacja Przedsiębiorczości;
131) Polski Fundusz Rozwoju;
132) Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
133) Polska Izba Gospodarki Odpadami;
134) Polska Izba Handlu;
135) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
136) Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
137) Polska Izba Ochrony;
138) Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju;
139) Polska Izba Ubezpieczeń;
140) Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji;
141) Polska Rada Biznesu;
142) Polski Związek Pracodawców Budownictwa;
143) Polski Związek Producentów Kruszyw;
144) Polskie Koleje Państwowe S.A.;
145) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A;
146) Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych;
147) Rada Główna Instytutów Badawczych;
148) Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa;
149) Sąd Najwyższy;
150) Startup Poland;
151) Stowarzyszenie Architektów Polskich;
152) Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych;
153) Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych;
154) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców;
155) Stowarzyszenie – Polski Kongres Drogowy;
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156) Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – ETA
157) Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
158) Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego;
159) Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych;
160) Stowarzyszenie Samozatrudnieni;
161) Stowarzyszenie Top 500 Innovators;
162) Unia Metropolii Polskich;
163) Unia Miasteczek Polskich;
164) UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
165) Zrzeszenie Prawników Polskich
166) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
167) Związek Miast Polskich;
168) Związek Powiatów Polskich;
169) Związek Pracodawców AGD
170) Związek Pracodawców Kolejowych;
171) Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa
172) Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego;
173) Związek Regionalnych Portów Lotniczych;
174) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

W dniach 13-15 marca 2019 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Uwagi zgłoszone
w zakresie legislacji, doprecyzowania brzemienia przepisów, OSR oraz uzasadnienia
zostały uwzględnione.

4.

Zmiany wprowadzone do projektów w wyniku konsultacji i opiniowania:
1) Ograniczenie wyłączeń ze stosowania ustawy – w projekcie obligatoryjne
wyłączenia ograniczono tylko do tych wynikających z przepisów unijnych. Wobec
utworzenia procedury uproszczonej, zrezygnowano ze szczególnych wyłączeń dla
zamówień, których wartość nie osiąga progów unijnych, zawartych w art. 4d obecnej
ustawy i ustawach szczegółowych. Wobec kategorycznych uwag zainteresowanych
podmiotów przywrócone zostały wyłączenia.
2) Aktualizacja rocznych planów postępowań – w projekcie wprowadzono przepisy,
zgodnie z którymi zamawiający mieliby obowiązek aktualizacji rocznych planów
postępowań. Dzięki aktualizacji wykonawcy mieliby wiarygodną wiadomość o
planach zamawiających. W wyniku konsultacji, przepis zmodyfikowano w taki
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sposób, że zamawiający ma obowiązek zapewnić aktualizację planów postępowań,
jednakże nie zostały mu w tym celu wskazane sztywne terminy.
3)

Obowiązek zamieszczania ogłoszeń poniżej progu stosowania ustawy - rynek
poniżej progu 30 tys. euro jest wart rocznie prawie 40 mld złotych. Wykonawcy z
sektora MŚP nie zawsze wiedzą o takich zamówieniach. Dlatego wprowadzono
obowiązek ogłaszania zamówień powyżej 50 tys. zł. W wyniku uwag, przepis został
zmodyfikowany.

4) Informacja zwrotna - wykonawca, którego oferta nie została wybrana mógł złożyć
wniosek o zorganizowanie spotkania, na którym usłyszałby od zamawiającego, jakie
popełnił błędy, co w przyszłości będzie mógł poprawić. Doświadczenia kanadyjskie
wskazują, że rozmowa z wykonawcą, przedstawienie rzeczowo argumentów o
powodach wyboru innej oferty, umożliwia w 80% przypadków zakończenie ew.
sporów z wykonawcami na tym etapie, bez odwołań i skarg. Zmiana została
wykreślona wobec braku poparcia dla propozycji po obu stronach rynku.
5) Izba Koncyliacyjna - zaproponowano utworzenie w ramach Krajowej Izby
Odwoławczej dodatkowej izby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania
koncyliacyjnego,

którego

wynikiem

mogłoby

być

zawarcie

ugody

przez

zamawiającego i wykonawcę w przypadku sporu o znaczącej wartości wynikającego z
realizacji umowy. Koncyliacja miała być obligatoryjna. W wyniku uwag, koncyliacja
będzie prowadzona przez Prokuratorię Generalną RP oraz będzie fakultatywna. PGRP
jest organem z dużym doświadczeniem w mediacji, pomaga już dziś wielu jednostkom
w zawieraniu ugód. KIO wskazywano jako organ nieprzygotowany do prowadzenia
takich postępowań.
6) Zasady ogólne przeprowadzania kontroli – oparto kontrolę o analizę ryzyka,
wprowadzono checklisty jako obowiązkowe narzędzie kontrolerów. Zasady ulegają
ograniczeniu w przypadku kontroli związanych z popełnianiem przestępstw. Analiza
ryzyka ma zapewnić, że kontrole będą dokonywane tam, gdzie istnieje największe
prawdopodobieństwo naruszenia prawa, tzn, że będą celowane i skuteczne.
Kwestionariusze kontrolne mają sprawić, że kontrolerzy będą wiedzieli jak pracować,
a zamawiający na co zwrócić uwagę. Wszystkie zasady mają zapewnić, żeby kontrola
stała na straży prawidłowości funkcjonowania rynku i była partnerem zamawiających
działających zgodnie z prawem, a nie skupiała się na wyszukiwaniu błędów i karaniu
zamawiających. W wyniku konsultacji i opiniowania, zasady uległy modyfikacji i
zawężeniu podmiotowemu – nie będą dotyczyć służb takich jak CBA, ABW czy NIK.
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7) Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia – przepis został
usunięty na skutek uwzględnienia licznych uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień,
opiniowania i konsultacji publicznych.
8) Spotkanie informacyjne z wykonawcami – przepis wprowadzał możliwość
organizacji przez zamawiającego spotkań z wykonawcami dotyczących planów i
oczekiwań zamawiającego w stosunku do planowanych w kolejnym roku zamówień.
Zamawiający

powinien

zapewnić

równy

dostęp

do

spotkań

wszystkim

zainteresowanym wykonawcom. W założeniu, spotkania te, całkowicie fakultatywne
dla

zamawiających,

miały

na

celu

wymianę

informacji

z

potencjalnymi

wykonawcami, które mogą być ważne z punktu widzenia przyszłych postępowań.
Przepis został usunięty na skutek uwzględnienia licznych uwag zgłoszonych w ramach
uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.
9) Ograniczenie co do zakresu dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o
zamówieniu – w projekcie ustawy wprowadzono regulację wskazującą na
ograniczenia co do zakresu dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu,
zgodnie z którą niedopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia wpływające na krąg
wykonawców

zainteresowanych

udzieleniem

zamówienia,

w

szczególności

modyfikacje istotnie zmieniające charakter lub zakres zamówienia w porównaniu z
pierwotnie określonymi. W takich przypadkach nie będzie możliwe dokonanie zmian i
przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert. Zamawiający będzie mógł jednak unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, a następnie wszcząć nowe. Zgodnie z nową podstawą do unieważnienia
postępowania, zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności
powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Przepis został
doprecyzowany zgodnie z licznymi uwagami zgłoszonymi w ramach uzgodnień,
opiniowania i konsultacji publicznych.
10) Ograniczenie co do zakresu dopuszczalnych zmian treści SWZ – w projekcie
ustawy wprowadzono regulację wskazującą na ograniczenia co do zakresu zmiany
treści SWZ, zgodnie z którą niedopuszczalne są zmiany treści SWZ wpływające na
krąg wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia, w szczególności
modyfikacje istotnie zmieniające charakter lub zakres zamówienia w porównaniu z
pierwotnie określonymi. W takim przypadku będzie zachodziła podstawa do
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unieważnienia postępowania i wszczęcia nowego postępowania. Przepis został
usunięty na skutek uwzględnienia licznych uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień,
opiniowania i konsultacji publicznych. W projekcie został w jego miejsce dodany
nowy przepis, którego brzmienie w pełni oddaje dyrektywy.
11) Kryterium ceny jako jedyne kryterium – przepis projektu ustawy wprowadza,
podobnie jak miało to miejsce w dotychczas obowiązujących przepisach, ograniczenia
w zakresie korzystania wyłącznie z kryterium cenowego w odniesieniu do zamówień
udzielanych przez zamawiających publicznych i ich związki. Zamawiający ci z zasady
nie będą stosować kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo kryterium
o wadze przekraczającej 60%, z wyjątkiem przypadków, w których określą oni w
opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia oraz jeżeli określą
maksymalny koszt, jaki może ponieść zamawiający lub inni użytkownicy w
odniesieniu do co najmniej jednego istotnego czynnika związanego z używaniem,
użytkowaniem, utrzymaniem lub utylizacją oddziałującego na koszty cyklu życia
przedmiotu zamówienia. W zaproponowanym brzmieniu przepis był bardzo trudny do
zastosowania przez zamawiających, którzy sztucznie tworzą inne niż cena kryteria
oceny ofert, zamiast określać w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
jakościowe.
12) Określenie warunków udziału w postępowaniu dla każdego zamówienia o
wartości

poniżej

progu

unijnego

z

uwzględnieniem

MŚP–

zgodnie

z

projektowanym przepisem zamawiający miał zapewnić umożliwienie ubiegania się o
udzielenie zamówienia lub udział w konkursie odpowiednio wykonawcom lub
uczestnikom konkursu mającym status mikroprzedsiębiorcy. Przepis został usunięty
na skutek uwzględnienia licznych uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień,
opiniowania i konsultacji publicznych.
5.

Projekt został 15 kwietnia 2019 r. skierowany do Komitetu ds. Europejskich. W dniach
25-26 kwietnia odbyły się spotkania uzgodnieniowe dotyczące zgłoszonych uwag o
charakterze europejskim. Przeważająca cześć uwag została uwzględniona przez MPiT lub
przedstawiono stosowne wyjaśnienia, które skutkowały odstąpieniem od uwagi lub jej
wycofaniem. Projekt został przyjęty przez Komitet 8 maja.

6.

Dnia 8 maja odbyło się spotkanie uzgodnieniowe dot. uwag krajowych. Ponadto, w
dniach 13-14 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkania z RCL i resortami dotyczące
kwestii legislacyjnych i prawnych
9

7.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu dnia 14 maja 2019 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Projekt ustawy – Przepisy
wprowadzające – Prawo zamówień publicznych.

II.

Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia
projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekty ustaw nie wymagały konsultacji i nie były uzgadniane z organami oraz
instytucjami Unii Europejskiej.

III.

Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w
trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze
wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku.
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektami ustaw w trybie
przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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