
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2, w art. 5a w ust. 1 wyraz „Gdy” zastępuje się wyrazem „Jeżeli”; 

2)  w art. 1 w pkt 2, w art. 5a: 

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie 

internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne 

z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności:”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na 

swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a jeżeli nie 

ma takiej strony – na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu 

udzielił zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie 

internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.”; 

3)  w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „publicznego”, 

b) w pkt 7, w pkt 4 skreśla się wyraz „publicznego”, 

c) w pkt 14 w lit. b, w ust. 1a skreśla się wyraz „publicznego”, 
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d) w pkt 16, w ust. 5 w części wspólnej wyraz „publicznego”; 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia” zastępuje się wyrazami „, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji”; 

5)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 2b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.”; 

6)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 2b wyraz „zobowiązany” zastępuje się wyrazem 

„obowiązany”; 

7)  w art. 1 w pkt 7, w pkt 4 po wyrazie „przedmiotem” dodaje się wyrazy „lub 

charakterem”; 

8)  w art. 1 skreśla się pkt 9; 

9)  w art. 1 w pkt 10, w ust. 4a po wyrazie „wykonawcę” dodaje się wyrazy „jako 

najkorzystniejszej”; 

10)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się użyty 

po raz pierwszy wyraz „wartości”; 

11)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 2 wyraz „społeczne,” zastępuje się wyrazami 

„społeczne i”; 

12)  w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem 

art. 76 ust. 2,”; 
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13)  w art. 1 w pkt 16, w ust. 5 w części wspólnej wyrazy „jeżeli zmiany te będą miały” 

zastępuje się wyrazem „mającej”; 

14)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w pkt 16 skreśla się wyrazy „opracowuje i”; 

15)  w art. 4 w części wspólnej wyrazy „dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” 

zastępuje się wyrazami „dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 

zmian”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych i uchwalił do niej 15 poprawek. 

 Celem poprawki nr 1 jest ujednolicenie sposobu formułowania przepisów w ustawie 

(zob. np. art. 43). 

W ocenie Senatu, wprowadzenie do wyliczenia w art. 5a ust. 3 jest nieprecyzyjne (art. 1 

pkt 2 nowelizacji). Wolą ustawodawcy było, aby zamawiający zamieszczał ogłoszenie na 

swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie na stronie podmiotowej 

Biuletynu. Analogiczne zastrzeżenia dotyczą dodawanego art. 5a ust. 4. W poprawce nr 2, 

w części dotyczącej art. 5a ust. 4, uwzględniono dodatkowo treść definicji pojęcia 

„zamówienie publiczne” (art. 2 pkt 13 nowelizowanej ustawy).   

Mając na uwadze, iż w art. 3 ust. 1 nowelizowanej ustawy sformułowano skrót pojęcia 

„zamówienie publiczne” oraz uwzględniając wynikające z Zasad techniki prawodawczej 

reguły posługiwania się tym środkiem techniki prawodawczej, Senat uchwalił 

poprawkę nr 3. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 2 i art. 68 nowelizowanej ustawy, Senat uznał, iż 

w przypadku negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki przesłanka wykluczenia 

z postępowania, o której mowa w dodawanym art. 24 ust. 2a, powinna być przewidziana 

w zaproszeniu do negocjacji. Poprawka nr 4 zapewnia kompletność regulacji ustawowej. 

Nowelizując art. 26 ust. 2b (art. 1 pkt 6 lit. a nowelizacji) ustawodawca, z jednej strony 

wskazuje, że wykonawca będzie mógł polegać również na potencjale ekonomicznym innych 

podmiotów, z drugiej zaś strony zmienia redakcję przepisu modyfikując kolejność wyliczenia 

zasobów, na które wykonawca – ubiegając się o zamówienie – może się powoływać. 

W związku z dokonaną zmianą, nasuwało się pytanie, w jaki sposób – w świetle nowego 

brzmienia przepisu – należy traktować osoby zdolne do wykonania zamówienia 

(w szczególności kim mają być takie osoby). Dotychczas osoby takie traktowane były jako 

potencjał ludzki udostępniany przez inne podmioty. Na gruncie uchwalonego przepisu, 

kierując się wykładnią gramatyczną, pomiędzy innymi podmiotami, a osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, takiego związku nie ma. Nie było to intencją ustawodawcy. Dążąc 

do wyeliminowania wyżej wskazanych wątpliwości uchwalono poprawkę nr 5. 
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Mając na uwadze, iż art. 26 ust. 2b (art. 1 pkt 6 lit. a nowelizacji) stanowi o obowiązku 

wykonawcy wynikającym z ustawy (a nie z umowy) uchwalono poprawkę nr 6. 

Kierując się potrzebą skorelowania dodawanego art. 19 ust. 4 pkt 4 (art. 1 pkt 7 

nowelizacji) z ustawą – Kodeks pracy (w szczególności z art. 22 tej ustawy) oraz mając na 

uwadze orzecznictwo związane z prawem pracy (charakter czynności jako kryterium prawa 

pracy), uchwalono poprawkę nr 7. 

W ocenie Senatu, dodawany art. 36c (art. 1 pkt 9 nowelizacji) nie ma wartości 

normatywnej. Zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach 

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 

zamówień również dzisiaj, pomimo tego, iż ustawodawca o takim uprawnieniu go nie 

poinformował (co nie jest zabronione jest dozwolone). Kierując się § 11 Zasad techniki 

prawodawczej (zakazuje on formułowania w akcie normatywnym wypowiedzi, które nie 

służą wyrażaniu norm postępowania), w poprawce nr 8 proponuje się rezygnację z dodania 

art. 36c do nowelizowanej ustawy. 

W związku z nowym brzmieniem art. 46 ust. 4a (art. 1 pkt 10 nowelizacji) nasuwało się 

pytanie, czy wolą ustawodawcy jest, aby zamawiający zatrzymywał wadium wraz 

z odsetkami w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, jeżeli wada ta powodowała brak 

możliwości wybrania oferty w ogóle, czy też spowodowała brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Dążąc do wyeliminowania tej 

wątpliwości uchwalono poprawkę nr 9. 

Mając na względzie terminologię, którą ustawodawca posłużył się np. w art. 89 ust. 1 

pkt 4 nowelizowanej ustawy, oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, Senat 

uchwalił poprawkę nr 10. Poprawka ta ujednolica terminologię ustawy. 

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny. Dodaje ona brakujący spójnik. 

Ustawodawca chcąc określić relację między art. 91 ust. 2a (art. 1 pkt 13 lit. b 

nowelizacji) i art. 76 ust. 2, posłużył się zwrotem „z zastrzeżeniem”. Należy pamiętać, iż 

sformułowanie „z zastrzeżeniem” samo w sobie może generować wątpliwości interpretacyjne 

(jego treść nie jest jednoznaczna; może oznaczać „z wyjątkiem” albo „z uwzględnieniem”). 

W związku z tym, należy unikać posługiwania się w akcie normatywnym tym środkiem 

techniki prawodawczej. Co więcej, analizując treść art. 91 ust. 2a (określa on, w jakim 
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przypadku kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert) oraz 

art. 76 ust. 2 (określa on zasady dopuszczania do udziału w licytacji elektronicznej 

i zapraszania do składania ofert, a także wskazuje, iż w zaproszeniu do składania ofert określa 

się termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę), należy uznać, iż 

określanie przez ustawodawcę relacji między tymi przepisami jest bezcelowe (zakresy tych 

przepisów się nie nakładają). Mając powyższe na uwadze, uchwalono poprawkę nr 12. 

Poprawka nr 13 uściśla przepis. Wskazuje ona jednoznacznie, że wpływ zmiany 

stawek podatku VAT oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na 

koszty wykonania zamówienia jest warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia, a nie 

warunkiem zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w umowie. 

Zestawiając nowelizowany art. 154 pkt 16 (art. 1 pkt 17 lit. c nowelizacji) z dodawanym 

art. 154 pkt 17a (art. 1 pkt 17 lit. d nowelizacji) nasuwało się pytanie, dlaczego ustawodawca 

formułuje analogiczne regulacje odmiennie. Należy zwrócić uwagę, iż pkt 16 stanowi 

o opracowywaniu i przedstawianiu sprawozdania, a pkt 17a wyłącznie o przedstawianiu 

planu. Mogłoby to sugerować, iż Prezes UZP będzie obowiązany osobiście opracować roczne 

sprawozdanie, o którym mowa w pkt 16. Wprawdzie dotychczasowy pkt 16 stanowi również 

o „opracowaniu i przedstawianiu” sprawozdania, niemniej dodanie do art. 154 pkt 17a 

zmienia kontekst, w którym sformułowanie to będzie interpretowane. Mając powyższe na 

uwadze, uchwalono poprawkę nr 14. 

Poprawka nr 15 zmierza do właściwego wyrażenia intencji prawodawcy. W poprawce 

przyjęto, iż w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, strona będzie mogła żądać przeprowadzenia negocjacji w celu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmiany stawek podatku VAT lub zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym i zdrowotnym (w tym składek), a nie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

rozpatrywanej nowelizacji. Rozwiązanie w kształcie uchwalonym przez Sejm byłoby 

w zasadzie bezprzedmiotowe. 

 


