Druk nr 3760 - A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW DEREGULACJI

o rządowym projekcie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych (druk nr 3625).
Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3760 do Komisji
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 11 września 2019 r.
wnosi:
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki:
1) po art. 23 dodać art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. W ustawie z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z
2019 r. poz. 371 i 492) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba wymieniona w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1–3 i 6–6c nie może przed
upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji być
zatrudniona lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli:
1) brała udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidulanych
dotyczących tego przedsiębiorcy; nie dotyczy to decyzji
administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat
lokalnych na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji
dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach;
2) była kierownikiem zamawiającego, który udzielił temu przedsiębiorcy
zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne, o
których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. …).”;”;
– KP PO-KO
– odrzucić

2) w art. 38 przed pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu:
„...) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art.
17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu
publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na
rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
przeprowadzenie konkursu, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli
zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane
zamówienie publiczne lub konkurs są finansowane ze środków publicznych.”;”;
– KP PiS
– przyjąć
3) po art. 82 dodać art. 82a w brzmieniu:
„Art. 82a. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(Dz. U. poz. 1560) w art. 33 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku uzyskania przez Pełnomocnika informacji o zagrożeniu
cyberbezpieczeństwa, która uprawdopodobni możliwość wystąpienia
incydentu krytycznego, Pełnomocnik może wydać rekomendacje, o których
mowa w ust. 4, z urzędu.
4b. Przed wydaniem rekomendacji w trybie ust. 4a, Pełnomocnik
przeprowadza konsultację z CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT
GOV.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
4) po art. 85 dodać art. 85a w brzmieniu:
„Art. 85a. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:
„5) roboty budowlane, dostawy i usługi – roboty budowlane w rozumieniu art.
7 pkt 21 ustawy z dnia … – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. …),
dostawy w rozumieniu art. 7 pkt 4 tej ustawy i usługi w rozumieniu art. 7
pkt 28 tej ustawy;”.”;
– KP PiS
– przyjąć
5) po art. 85a dodać art. 85b w brzmieniu:
„Art. 85b. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655) art. 28
otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730 i 1495) w art. 181 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
,,1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.”.”.”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: poprawki nr 5 i 7 należy głosować łącznie.
6) w art. 88 dodać ust. 3–6 w brzmieniu:
„3. Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 86,
ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie
postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie
ustawy uchylanej w art. 86, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż
zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
1) negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu
ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy uchylanej w art. 86, lub zamawiający unieważnił postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 86;
2) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne
oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy uchylanej w art. 86, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
3) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art.
110 ustawy uchylanej w art. 86, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji
bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne
oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy uchylanej w art. 86, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art.
110 ustawy uchylanej w art. 86, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
5. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w
ust. 4 pkt 1, zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli
zaprosi do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w
prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie
zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art.
86. Do tych postępowań przepisy art. 154 ust. 2 i 3, art. 155 ust. 2 pkt 2 i art. 156 ust.
4 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.
6. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 1, w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
na podstawie ustawy uchylanej w art. 86, zamawiający może udzielić zamówienia w
trybie:

1) negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
uchylanej w art. 86, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu
konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy uchylanej w art. 86, lub zamawiający unieważnił postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 86, pod warunkiem że
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione i
zamawiający zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy
nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w
prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego,
negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego złożyli oferty w terminie
i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi
sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art.
86.”;
– KP PiS
– przyjąć
7) art. 106 nadać brzmienie:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1) art. 84 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 85b, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.”.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 11 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji
i Sprawozdawca
/-/ Wojciech Murdzek

