
Projekt z dnia 3 października 2013 r.  

 

 

Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych (druk sejmowy nr 1653) 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy 

nr 1653) zawiera propozycje dotyczące: podwyższenia wysokości progu kwotowego, od którego 

powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy, poszerzenia zakresu zastosowania trybów 

negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień na „usługi 

niepriorytetowe”, rozwiązań służących popularyzowaniu stosowania w zamówieniach 

publicznych „dobrych praktyk", ograniczania nadużywania stosowania jako jedynego kryterium 

ceny, modyfikacji treści art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczania 

wykonawcy z uwagi na wyrządzenie szkody lub rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od 

umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy, wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności 

podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy swoje zasoby w zakresie wiedzy i 

doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego, ekonomicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, zmiany w zakresie terminu oceny aktualności uzupełnianych 

dokumentów, ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach, zniesienia obowiązku 

zatrzymywania wadium, zmiany w zakresie ustalania rażąco niskiej ceny i wprowadzenia 

obowiązku opracowania przez Urząd Zamówień Publicznych oraz stosowania przez 

wykonawców dokumentów wzorcowych i rocznego opracowania dokumentów 

wykorzystywanych przy udzielaniu zamówień publicznych, na podstawie planów uchwalonych 

przez Radę Ministrów i opiniowanych przez komisje sejmowe i senackie. 

Biorąc pod uwagę zakres złożonych propozycji i ich zróżnicowanie Rząd RP 

ustosunkowuje się do każdej z propozycji oddzielnie. 

  

1) Projektowany przepis art. 3 ust. 3 przewiduje, że zamawiający przyznając środki 

finansowe na dofinansowanie danego projektu będzie mógł uzależnić ich przyznanie od 

zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i 

przejrzystości, jednak bez możliwości narzucenia sposobu wyboru podmiotu, na rzecz którego 

środki te będą wydatkowane.  
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Przepis art. 3 ust. 3 wprowadzony został do ustawy Pzp jako następstwo usunięcia z 

dotychczasowego katalogu zamawiających wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp podmiotów 

udzielających zamówień finansowanych z udziałem środków, których przyznanie było 

uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówień określonej w ustawie (art. 3 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp). Nałożenie obowiązku stosowania procedur ustawy Pzp na podmioty prywatne 

nie miało uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej. Celem art. 3 ust. 3 jest przyspieszenie i 

ułatwienie wydatkowania środków publicznych, głównie funduszy unijnych, gdyż w przypadku 

braku przesłanek zobowiązujących beneficjenta funduszy unijnych lub środków publicznych do 

stosowania ustawy na beneficjenta może być obecnie nałożony obowiązek stosowania procedury 

uproszczonej uwzględniającej wyłącznie zasady traktatowe (TFUE), tj. zasady równego 

traktowania, uczciwej konkurencji oraz transparentności. Taka regulacja prawna zapewnia 

efektywność wydatkowania środków przekazywanych podmiotom prywatnym, a więc podmiotom 

ad hoc zobowiązanym do stosowania ustawy, które mogłyby mieć trudności z przeprowadzeniem 

w sposób prawidłowy procedury udzielenia zamówienia w trybie określonym w ustawie Pzp.  

Należy podkreślić, iż art. 3 ust. 3 wskazuje jedynie na możliwość nałożenia obowiązku 

stosowania zasad przy wyborze wykonawcy, a więc jeżeli jest to uzasadnione, przekazujący 

środki ma możliwość nienakładania takiego obowiązku. Z tego względu, wprowadzenie zmian nie 

jest konieczne, albowiem problem wskazywany przez projektodawcę można rozwiązać już w 

oparciu o obecną normę.  

Biorąc pod uwagę, iż przepis ma charakter instrukcyjny oraz mając na względzie, iż 

przekazujący środki nadal stawiają nadmierne wymagania beneficjentom, na co wskazuje 

stanowisko Projektodawców, Rząd skłania się do całkowitego wykreślenia przepisu art. 3 ust. 3 z 

ustawy Pzp.    

2) Kolejna propozycja dotyczy zwiększenia progu kwotowego, od którego powstaje 

obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp do wysokości wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 50 000 euro, co w założeniu ma pozwolić zamawiającym na skoncentrowaniu uwagi na 

zamówieniach o większej wartości, nie komplikując jednocześnie wydatkowania bagatelnych 

środków (at. 4 pkt 8). W ocenie Projektodawców zaproponowany próg będzie jednym z niższych 

progów bagatelności wśród krajów UE. 

Podwyższenie progu bagatelności do 50 000 euro netto (bez VAT) jest zbyt daleko idące.  

Spowoduje wyłączenie z systemu zamówień publicznych około 72 124 zamówień o łącznej 

wartości 7 531 804 010,50 zł (dane szacunkowe sporządzone w oparciu o ogłoszenia 

zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych). Projektowana zmiana doprowadzi do 

ograniczenia dostępu przedsiębiorców, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, do 

rynku zamówień publicznych na równych i niedyskryminujących zasadach. Może nawet 

doprowadzić do naruszenia zasad traktatowych, a w konsekwencji powstanie niebezpieczeństwo 

w zakresie wydatkowania środków Unii Europejskiej w postaci braku kwalifikowalności wydatków 

przeznaczonych na sfinansowanie takich zamówień.  
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Należy również podkreślić, że proponowany próg bagatelności w wysokości 50 000 euro 

jest jednym z najwyższych progów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z  

posiadanymi przez Urząd Zamówień Publicznych informacjami, próg nieprzekraczający 15 tys. 

euro, poniżej którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązuje w takich 

państwach jak: Bułgaria, Francja, Rumunia, Słowenia, Łotwa i Cypr. We Włoszech, na Węgrzech, 

w Finlandii i na Słowacji próg ten wynosi między 20 a 40 000 euro. W Irlandii próg, od którego 

konieczne jest publikowanie ogłoszenia o zamówieniu na publicznym portalu internetowym 

wynosi obecnie 25 000 euro, warto jednak podkreślić, że jeszcze w 2010 r. próg ten był 

dwukrotnie wyższy i wynosił 50 000 euro, został jednak obniżony w celu zwiększenia szans 

małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zamówień publicznych w związku z kryzysem 

gospodarczym. Z kolei na Litwie zamawiający może udzielić zamówienia bez przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza 3 000 euro. W Wielkiej 

Brytanii wymaga się od instytucji rządowych publikacji na centralnym krajowym portalu 

ogłoszenia o zamówieniu o wartości już od 10 000 funtów (czyli ok. 12 000 euro), zaś instytucje 

lokalne posiadają swoje własne regulacje o zamówieniach publicznych przewidujące obowiązek 

prowadzenia konkurencyjnych postępowań od podobnych lub mniejszych kwot.  

Jednocześnie, należy zauważyć, iż zgodnie z obliczeniami dokonanymi przez Urząd 

Zamówień Publicznych, średni dolny próg stosowania przepisów o zamówieniach dla 24 krajów 

członkowskich Unii Europejskiej wynosi ok. 21 000 euro (przy obliczeniach brano pod uwagę 

próg dla dostaw i usług), natomiast mediana dla 24 krajów unijnych wynosi 15 000 euro. 

Zaznaczyć przy tym należy, że procedury udzielania zamówień publicznych poniżej tzw. 

progów unijnych, a powyżej progów stosowania ustawy Pzp są odformalizowane, co oznacza, że 

stosuje się uproszczone procedury udzielania zamówień publicznych (m.in. ogłoszenie w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, krótsze terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, brak obowiązku wniesienia wadium, możliwość oparcia się na 

oświadczeniach w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, krótkie 

terminy standstill oraz ograniczony zakres czynności zamawiającego, które mogą być 

przedmiotem odwołań wnoszonych przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej). 

Z wyżej przedstawionych względów podwyższenie progu do 50 000 euro jest 

nieuzasadnione, a zaproponowane w projekcie rządowym zwiększenie progu z 14 000 euro do 

30 000 euro należy uznać za wystarczające i ułatwiające zamawiającym stosowanie procedur 

określonych przepisami ustawy Pzp. Należy jednocześnie podkreślić, że Rada Ministrów podjęła 

decyzję dotyczącą monitorowania skutków zwiększenia wysokości progu do kwoty 30 000 euro w 

okresie najbliższych dwóch lat, w celu oceny jej skutków oraz podjęcia decyzji odnośnie dalszego 

podwyższania (utrzymania na zmienionym poziomie) progu zastosowania procedur 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Wysokość progów w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej obrazuje 

wykres zawarty w załączniku nr 1 do stanowiska.   
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3) Projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia 

oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach tzw. niepriorytetowych, o wartości do 

kwot, od których obowiązują dyrektywy unijne (art. 5 ust. 1a). Celem zmiany art. 5 ust. 1a jest 

wprowadzenie dowolności wyboru trybu z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia w zamówieniach 

o wartości do kwot przewidzianych w dyrektywach, co zdaniem wnioskodawców nie spowoduje 

naruszenia prawa unijnego. 

 Obecny przepis art. 5 ust. 1a zapewnia pełną zgodność udzielania zamówień na usługi 

niepriorytetowe z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dzięki wprowadzeniu 

procedur bardziej elastycznych, w stosunku do regularnych trybów udzielania zamówień 

określonych ustawą, pozwala na zwiększenie absorbcji środków unijnych. Brzmienie art. 5 ust. 1a 

uwzględnia również treść Komunikatu Wyjaśniającego Komisji Europejskiej z dnia 1 sierpnia 

2006 r. dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, 

które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych 

(2006/C 179/02) utrzymując jednocześnie jako zasadę obowiązek konkurencyjnego i 

przejrzystego wyboru wykonawców zamówień.  

Proponowane w przedłożeniu poselskim nowe brzmienie art. 5 ust. 1a ustawy znacznie 

poszerza możliwość stosowania procedur nieprzejrzystych i niekonkurencyjnych w zakresie 

zamówień o wartościach niższych od progów unijnych, co w praktyce może prowadzić do 

nadużywania ich przy wyborze wykonawcy usług niepriorytetowych. Ocena sposobu 

przeprowadzenia tych procedur przy zamówieniach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej może prowadzić do zakwestionowania prawidłowości udzielania wielu zamówień, a 

w konsekwencji spowodować konieczność zwrotu przyznanych środków. Charakter tych usług 

niepriorytetowych oraz ich wartość poniżej progów unijnych nie stanowi uzasadnienia dla 

wyłączenia konkurencji w zakresie ubiegania się o tego rodzaju zamówienia. Należy również 

podkreślić, iż tryby negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki nie zapewniają 

zgodności udzielania zamówień publicznych z zasadami traktatowymi dotyczącymi przejrzystości, 

równego traktowania i uczciwej konkurencji, gdyż mają zamknięty charakter i umożliwiają 

ubieganie się o zamówienia publiczne wyłącznie wykonawcom zaproszonym do udziału w tych 

postępowaniach przez zamawiającego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zamówienia na 

usługi niepriorytetowe o wartościach niższych od wartości, od których obowiązują dyrektywy 

unijne, powinny być udzielane zgodnie z zasadami traktatowymi, jeżeli mogą być przedmiotem 

zainteresowania transgranicznego. Z uwagi na ich charakter oraz niejednokrotnie znaczne 

wartości wynoszące do 130 000 lub 200 000 euro są one coraz częściej przedmiotem 

zainteresowania transgranicznego. Sytuację tę dostrzegł ustawodawca unijny, który w 

dyrektywach modernizujących proponuje znaczące ograniczenie zakresu usług 

niepriorytetowych. Dlatego też brak jest podstaw do uwzględnienia zmiany w powyższym 

zakresie. 
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Należy podkreślić, iż w Polsce w ostatnich latach wskutek m.in. dokonanych zmian 

legislacyjnych, średnia stosowania trybów niekonkurencyjnych odpowiada średniej dla całej Unii 

Europejskiej, co obrazuje załączony wykres (załącznik nr 2). Wprowadzenie postulowanej zmiany 

w sposób istotny przyczyniłoby się nie tylko do zakwestionowania dorobku ostatnich lat, lecz 

doprowadziłoby do istotnego ograniczenia konkurencyjności rynku zamówień publicznych w 

Polsce, w stosunku do rynku Unii Europejskiej.    

 

4) Kolejna projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości korzystania przez 

zamawiających przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania ze wzorów umów w sprawie 

zamówienia publicznego, regulaminów i innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 

zamówień, przy czym korzystanie ze wzorów dokumentów przygotowanych przez Prezesa UZP 

ma być fakultatywne (art. 7 ust. 1a). Wprowadzenie projektowanej regulacji ma sprzyjać, zdaniem 

projektodawcy, tworzeniu dobrych praktyk.  

Przepis ten łączy się z propozycją z art. 154 pkt 16a, dotyczącą określania przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały sposobu wykonywania przez Prezesa UZP obowiązku 

upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów 

oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień, oraz z art. 156a,  

zobowiązującą Prezesa Urzędu do corocznego przedstawiania Radzie Ministrów oraz właściwym 

komisjom Sejmu i Senatu sprawozdania z wykonania ww. uchwały Rady Ministrów. 

Jednocześnie, z powyższymi regulacjami bezpośrednio powiązane są przepisy art. 2 i 3 projektu 

ustawy, które określają terminy prac nad pierwszą uchwałą Rady Ministrów, o której mowa w 

projektowanym art. 154 pkt 16a, a także wskazują limity wydatków na realizację przez Prezesa 

Urzędu ww. zadań. W związku z powyższym stanowisko Rządu zostanie przedstawione łącznie 

w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych propozycji.                  

W ocenie Rządu propozycja zmiany ustawy Pzp w zakresie wprowadzenia przepisu art. 7 

ust. 1a ma charakter wyłącznie informacyjny. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie 

zabraniają zamawiającym korzystania ze wzorów dokumentów. Możliwość korzystania z wzorców 

umów, regulaminów oraz innych dokumentów służących prowadzeniu postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego jest powszechnie znana wśród zamawiających, którzy z takich 

możliwości korzystają.  

Ponadto, umiejscowienie tego przepisu wśród zasad Prawa zamówień publicznych budzi 

uzasadnione wątpliwości z uwagi na fakt, że przepis ten nie ma charakteru zasady prawa 

zamówień publicznych z uwagi na jego fakultatywne zastosowanie. 

Odnosząc się do limitów wydatków przewidzianych na realizację przez Prezesa Urzędu 

obowiązku upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, 

regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień należy zaznaczyć, 

iż obsługę Prezesa Urzędu jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach 
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zamówień publicznych zapewnia Urząd Zamówień Publicznych. Za niecelowe uznać zatem 

należy założenie projektu poselskiego o konieczności realizacji powyższych obowiązków w 

oparciu o usługi świadczone przez ekspertów zewnętrznych. Przygotowanie wzorcowych 

dokumentów przez ekspertów zewnętrznych może się okazać nieefektywne i nie zapewnić 

opracowania materiałów spełniających oczekiwania zamawiających oraz mających pozytywne 

przełożenie na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Nie można również wykluczyć, 

że przygotowane w ten sposób wzory umów, regulaminy i inne dokumenty stosowane przy 

udzielaniu zamówień publicznych mogą być wyrazem osobistych poglądów ekspertów i 

reprezentowanych przez nich środowisk, a tym samym mogą nie być oparte na zasadzie 

obiektywizmu, pogodzenia prawa i obowiązków uczestników rynku zamówień publicznych oraz 

ochrony interesu publicznego. 

Powyższe zadanie powinno być realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych. 

Obecnie obowiązująca ustawa Pzp przewiduje, że do zadań Prezesa Urzędu (realizowanych przy 

pomocy Urzędu Zamówień Publicznych) należy upowszechnianie przykładowych wzorów umów 

w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy 

udzielaniu zamówień (art. 154 pkt 10). Niemniej jednak, jak pokazuje doświadczenie zdobyte w 

związku z przygotowaniem opracowania dotyczącego pozacenowych kryteriów oceny ofert, jak 

również przy obecnie prowadzonych pracach nad wzorcową umową w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące obiektów liniowych, przygotowanie tego 

typu kompleksowych dokumentów o istotnym znaczeniu dla systemu zamówień publicznych jest 

zarówno czasochłonne, jak i wymaga znacznego zaangażowania pracowników Urzędu. Przy 

skromnych zasobach kadrowych Urzędu odbywa się to najczęściej kosztem wykonywania innych 

zadań, które ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na Prezesa Urzędu. Tym samym, 

zapewnienie prawidłowego przygotowania wzorcowych dokumentów i uniknięcie ewentualnych 

problemów związanych ze zleceniem tych zadań ekspertom zewnętrznym powinno zostać 

osiągnięte poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i finansowego Urzędu, w oparciu o środki 

przewidziane w przedłożeniu poselskim, nie zaś poprzez, mało efektywne z systemowego punktu 

widzenia, angażowanie osób trzecich do prac nad wzorcową dokumentacją. 

Jednocześnie, w ocenie Rządu, wątpliwości może budzić przewidziana w projekcie 

procedura opiniowania przez Sejm i Senat sposobu wykonywania przez Prezesa Urzędu w 

kolejnych latach obowiązku upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach 

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 

zamówień. 

W związku z powyższym, pomimo tego, iż Rząd uznaje za słuszny postulat o 

konieczności szerszego stosowania wzorcowych dokumentów przez uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, nie może jednak pozytywnie zaopiniować propozycji 

wprowadzenia przepisu art. 7 ust. 1a, 154 pkt 16a i art. 156a w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 
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5) Kolejną propozycją jest zmiana przewidująca obowiązkowe ujawnianie przez 

zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podawanych przez 

wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zaproszenia do 

składania ofert (art. 8 ust. 3). Jak wynika z uzasadnienia, realizacja zadań publicznych wymaga 

faktycznej jawności wyboru wykonawcy, zaś dane, które są podstawą dopuszczenia wykonawcy 

do udziału w postępowaniu, powinny być w pełni jawne. 

Wprowadzenie proponowanej zmiany może w konsekwencji doprowadzić do 

pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez inne podmioty, 

konkurujące ze sobą na tym samym rynku. Tym samym, obowiązek ujawnienia informacji 

objętych ochroną może zniechęcać wykonawców do ubiegania się o udzielenie zmówienia 

publicznego z obawy przed pozyskiwaniem przez podmioty trzecie wrażliwych informacji na 

temat ich przedsiębiorstwa. Skutkiem wprowadzenia zmiany art. 8 ust. 3 może być zatem 

zmniejszenie liczby potencjalnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, w przypadku gdy przedsiębiorca zastrzeże w 

sposób nieuprawniony informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający ma 

obowiązek zweryfikować charakter tych informacji, a tym samym skuteczność dokonanego przez 

zamawiającego zastrzeżenia. W przypadku zaś, gdy informacje te nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa, na zamawiającym ciąży obowiązek ich ujawnienia (wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05).   

Należy również podkreślić, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie 

informacji służących wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie stanowi 

przeszkody dla oceny przez zamawiającego, organy kontroli, Krajową Izbę Odwoławczą lub sądy 

orzekające w sprawach zamówień publicznych, czy wykonawca spełnia te warunki, gdyż 

wymienione podmioty mają wgląd w przedłożone przez wykonawcę dokumenty, także w zakresie 

objętym klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, obecnie obowiązujące 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych słusznie zapewniają możliwość zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne ze względu na potrzebę ochrony informacji o 

istotnym znaczeniu gospodarczym dla przedsiębiorcy, nawet w przypadku, gdy dotyczą informacji 

i dokumentów związanych z wykazaniem przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.  

Proponowane zmiany w zakresie ograniczenia możliwości ochrony informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy uznać, zdaniem Rządu, za niezasadne.  

  

6) Następna zgłoszona przez Posłów zmiana dotyczy przesłanki wykluczenia z powodu 

wyrządzenia szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania, jeżeli szkoda wyniosła 

nie mniej niż 10% wartości zamówienia i została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, 
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które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, chyba że została 

naprawiona nie później niż w terminie określonym w wezwaniu zamawiającego skierowanym do 

wykonawcy po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 24 ust. 1 pkt 1).  

Kolejna projektowana zmiana dotyczy wykluczania wykonawców, z którymi dany 

zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo 

odstąpił od niej, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego jest następstwem wynikającego z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa wykonawcy, niewykonania lub nienależytego wykonania jego zobowiązania, oraz 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

10% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a). 

Zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, nie ulega wątpliwości konieczność dokonania 

zmian w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a. Konieczność ta wynika nie tylko z wyroku Trybunału, 

ale również z postępowania skargowego wszczętego przez Komisję Europejską w trybie art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (naruszenie nr 2011/4017). W odpowiedzi na 

uzasadnioną opinię Rząd zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej do zmiany wspomnianych 

przepisów i dostosowania ich do wykładni dokonanej przez Trybunał w orzeczeniu w sprawie  

C-485/11 Forposta tj. wyeliminowania automatyzmu wykluczania wykonawców z udziału w 

postępowaniu w oparciu o przesłankę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a. 

Z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz biorąc pod 

uwagę postanowienie art. 45 ust. 2 lit. d) dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, zaproponowane w 

projekcie poselskim zmiany należy jednak, zdaniem Rządu, ocenić negatywnie. 

W propozycji poselskiej brak jest przede wszystkim nawiązania do przewidzianego wprost 

w postanowieniach dyrektywy klasycznej poważnego naruszenia zawodowego, które ma 

kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powyższych przesłanek wykluczenia 

wykonawców z ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Jednocześnie, zaproponowany przepis ogranicza wykluczenie wykonawcy jedynie do 

przypadków stwierdzenia szkody prawomocnym wyrokiem sądowym, abstrahując tym samym  od 

zasady wykazywania przez zamawiającego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych za 

pomocą dowolnych środków dowodowych. Orzeczenie sądowe wpisuje się w dowolny środek 

dowodowy, niemniej jednak nie może stanowić jedynej podstawy potwierdzającej zasadność 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Taka regulacja prowadzi do naruszenia 

zasady równego traktowania wykonawców, którzy pomimo dopuszczenia się tego samego typu 

nieprawidłowości przy realizacji zamówienia, nie zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu 

ze względu na brak prawomocnego orzeczenia sądowego, pomimo tego, że zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą innych środków tego typu naruszenie, które powinno skutkować 

wykluczeniem wykonawcy. 
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Wątpliwości budzi również możliwość uniknięcia przez wykonawcę wykluczenia z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związanego z wyrządzeniem 

zamawiającemu szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, 

poprzez naprawienie przez wykonawcę szkody przez niego wyrządzonej po uprawomocnieniu się 

orzeczenia sądu. Uprawomocnienie się orzeczenia sądowego stwierdzającego poniesienie przez 

zamawiającego szkody jest bowiem równoznaczne z możliwością dochodzenia przez 

zamawiającego naprawienia tej szkody na drodze postępowania egzekucyjnego. Tym samym, po 

uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego nie sposób zakwalifikować naprawienia przez 

wykonawcę wyrządzonej przez niego szkody, jako działania dobrowolnego, w wyniku którego 

będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Poselska propozycja zmian w powyższym zakresie nie przewiduje usunięcia z ustawy 

Pzp prowadzonego przez Prezesa Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem sądu. Usunięcie przedmiotowego wykazu jest w świetle orzeczenia 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warunkiem niezbędnym dla dostosowania 

przepisów prawa krajowego do regulacji unijnych, które zakazują stosowania jakiegokolwiek 

automatyzmu przy wykluczaniu wykonawców z udziału w postępowaniu. Powoływanie się przez 

zamawiających na prowadzony przez Prezesa Urzędu wykaz może zostać ocenione jako 

zakazane w świetle prawa europejskiego automatyczne wykluczanie wykonawców. Tym samym, 

usunięcie z systemu zamówień publicznych wykazu z art. 154 pkt 5a ustawy Pzp jest niezbędne 

dla wykonania złożonego wobec Komisji Europejskiej zobowiązania Rządu do wyeliminowania 

automatyzmu wykluczania wykonawców z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłankę 

określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp.     

Uwzględniając powyższe, Rząd proponuje uregulowanie powyższych przepisów w 

sposób wskazany w załączniku do stanowiska, w którym zostało zawarte proponowane brzmienie 

przepisów w zakresie zgodnej z prawem unijnym przesłanki wykluczenia wykonawcy i zniesienia 

wykazu nierzetelnych wykonawców wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian (załącznik  

nr 3).     

   

7) Kolejna propozycja poselska dotyczy zmiany w zakresie polegania na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym lub osobach trzecich 

zdolnych do wykonania zamówienia (26 ust. 2b). Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami. Zaproponowano wprowadzenie 

solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu udostępniającego swoje zasoby za szkodę 

zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e). Powołując się na przepisy art. 47 i 48 dyrektywy 

klasycznej w uzasadnieniu wskazano, że dysponowanie niezbędnymi zasobami musi być realne i 

możliwe. Zgodnie z proponowaną zmianą art. 26 ustawy Pzp, udostępniający zasoby 
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odpowiadałby z mocy ustawy solidarnie z wykonawcą za nieudostępnienie zasobów, o ile nie 

wykazałby, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Zwiększenie odpowiedzialności podmiotów 

udostępniających zasoby ograniczyłoby pochopne przyjmowanie zobowiązań tych podmiotów do 

oferowania swoich zasobów na potrzeby zamówienia oraz zwiększałoby gwarancję faktycznego 

ich udostępnienia.  

Propozycja zmiany art. 26 ust. 2b jest słuszna w zakresie jednoznacznego przesądzenia, 

iż wykonawca może powołać się na zdolności ekonomiczne podmiotów trzecich przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Niemniej jednak, Projektodawca usuwa jednocześnie ze zdania pierwszego obecnego 

brzmienia przepisu art. 26 ust. 2b treść, która pozwala na powoływanie się na potencjał podmiotu 

trzeciego niezależnie od charakteru prawnego stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem 

trzecim. Jednocześnie, Projektodawca zrezygnował z konieczności udowodnienia przez 

wykonawcę, iż będzie on dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na rzecz 

udowodnienia jedynie dysponowania powołanymi przez niego zasobami przy realizacji 

zamówienia. W części drugiej zdania drugiego obecnego brzmienia art. 26 ust. 2b zwrot 

„niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” zastąpiono zaś 

zwrotem „niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”.  

Powyższe zmiany budzą uzasadnione wątpliwości w świetle ich zgodności z 

uregulowaniami, zawartymi w przepisach art. 47 ust. 2 i 48 ust. 3 dyrektywy klasycznej, w których 

prawodawca unijny jednoznacznie wskazał na możliwość polegania przez wykonawcę na 

zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z podmiotami 

trzecimi powiazań, jak i konieczności wykazania w takiej sytuacji dysponowania niezbędnymi 

zasobami, np. poprzez przedstawienie w tym celu stosownych zobowiązań takich podmiotów. 

 Uwzględniając, iż obecne brzmienie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w powyższym zakresie 

odpowiada ww. postanowieniom dyrektywy unijnej dotyczącej zamówień publicznych, co tym 

samym zapewnia zgodność prawa krajowego z regulacjami unijnymi, oraz jednocześnie 

wskazuje na niezgodność z prawem unijnym przedłożenia poselskiego, Rząd pozytywnie ocenia 

propozycję zmiany art. 26 ust. 2b Pzp jedynie w zakresie jednoznacznego wskazania o 

dopuszczalności powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności 

ekonomicznej.              

Co do zasady, pozytywnie należy ocenić kierunek zmian dążących do wprowadzenia 

zasady solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego udostępniającego swój 

potencjał wykonawcy. W praktyce udzielania zamówień publicznych wprowadzenie takiego 

rozwiązania będzie prowadziło do zwiększenia pewności prawnej co do możliwości stosowania 

niniejszego rozwiązania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, 

zasada solidarnej odpowiedzialności w istotny sposób będzie służyła wyeliminowaniu sytuacji 
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pozornego powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przez wykonawców, wykazujących w 

oparciu o nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

Niemniej jednak, w ocenie Rządu, zasada solidarnej odpowiedzialności z art. 26 ust. 2e 

nie powinna mieć zastosowania do wszystkich rodzajów zasobów podmiotu trzeciego, na jakie 

może się powołać wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 

pełni uzasadnione jest objęcie zasadą solidarnej odpowiedzialności udostępnianie potencjału 

finansowego i ekonomicznego, który ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji 

zamówienia.  

 Niewłaściwe jest również rozciągnięcie projektowanej normy dotyczącej solidarnej 

odpowiedzialności na podmiot trzeci, który udostępnia wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, 

niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz do prawidłowej 

realizacji udzielonego zamówienia publicznego. Właściwszym rozwiązaniem byłoby 

wprowadzenie przepisów analogicznych do przewidywanych w nowej dyrektywie dotyczącej 

zamówień publicznych, w świetle których podmiot trzeci, na którego zasoby w zakresie wiedzy 

lub doświadczenia wykonawca się powołuje, byłby zobowiązany do udziału w realizacji 

zamówienia publicznego.  

Brak jest także podstaw do zastosowania powyższej zasady wobec podmiotów, które 

udostępniają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia (zasób kadrowy). 

Uwzględniając bowiem charakter i istotę stosunków prawnych będących podstawą dysponowania 

przez wykonawcę sprzętem technicznym lub pracownikami wskazać należy, iż zasadniczo 

wykonawcy bezpośrednio dysponują tymi zasobami, zawierając stosowne umowy na 

udostępnienie sprzętu lub zaangażowanie odpowiednich pracowników. Jednocześnie, nie jest 

zasadne, aby odpowiedzialność solidarną dotyczącą szkód związanych z wykonaniem 

zamówienia publicznego, rozciągać na dostawcę sprzętu lub przekazującego wykonawcy zasoby 

kadrowe. 

  

8) Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie zasady, że dokumenty uzupełniane przez 

wykonawców na wezwanie zamawiającego mają potwierdzać spełnianie wymagań nie później niż 

na dzień złożenia tych dokumentów, a nie wstecznie na dzień składania ofert (skreślenie zd. 2 

art. 26 ust. 3). W ocenie projektodawców zmiana w zakresie terminu uzupełniania dokumentów 

przez wykonawców zniweluje formalizm postępowania i przyniesie wzrost konkurencyjności. 

Powyższa zmiana jest niezgodna z prawem Unii Europejskim. Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie C-226/04 i C-228/04 wskazał, iż 

termin, stanowiący punkt odniesienia dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przez wykonawców, ma być jednakowy dla wszystkich uczestników procedury przetargowej. W 

tym też celu wcześniejsze brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które celowościowo 

odpowiadało obecnej propozycji zmiany przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zostało zmienione i 
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dostosowane do zgodności z prawem unijnym. Przyjęcie zatem zaproponowanego przepisu 

skutkować będzie powrotem do stanu prawnego z 2008 r., który nie uwzględniał powyższego 

stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Jednocześnie, zaznaczyć należy, iż obecnie obowiązujący przepis art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp odpowiada przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykładni, 

minimalizując jednocześnie nadmierny formalizm postępowania, poprzez umożliwienie 

wykonawcom przedkładania dokumentów wystawionych po przyjętej dacie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o ile z treści tak uzupełnionych dokumentów wynikać będzie, 

iż w pierwotnie zdefiniowanym terminie oceny spełniania warunków wykonawca ten spełniał dany 

warunek. 

Należy również podkreślić, że art. 26 ust. 3 Pzp, przewidywał już w latach 2007 – 2008 r. 

możliwość uzupełniania w trybie tego przepisu dokumentów, dotyczących spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień wyznaczonego przez zamawiającego upływu 

terminu do ich uzupełnienia. Obecne brzmienie tego przepisu zostało  uzasadnione m.in. tym, że 

wcześniejsze brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp nie zapewniało równego traktowania 

wykonawców, które jest warunkiem uczciwej konkurencji na rynku, oraz tym, że niezłożenie 

dokumentu przez wykonawcę nie może oznaczać dla niego korzyści, polegającej na przyznaniu 

dodatkowego czasu na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.          

Z powyższych przyczyn Rząd negatywnie ocenia propozycję poselską zmian w przepisie 

art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

9) Projektowana zmiana dotyczy wprowadzenia ułatwień w dokonywaniu opisu 

przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza kwot określonych w dyrektywach  

(art. 29 ust. 3, 3a) w zakresie dopuszczalności posługiwania się przy opisie przedmiotu 

zamówienia znakami towarowymi, patentem lub oznaczeniem pochodzenia, jeżeli przedmiot jest 

powszechnie dostępny oraz jest to uzasadnione obiektywną potrzebą zamawiającego. W 

uzasadnieniu propozycji wskazano, że zakaz wskazywania na konkretnych producentów lub 

rozwiązania nie może mieć miejsca bez uzasadnienia, a w zamówieniach o mniejszej wartości 

uzasadnienie mogą stanowić dodatkowo: powszechna dostępność przedmiotu zamówienia oraz 

obiektywna potrzeba zamawiającego.  

Zdaniem Rządu, proponowany przepis jest niezgodny z prawem europejskim. Obecna 

regulacja art. 29 ust. 3 ustawy Pzp normująca kwestie związane z dopuszczalnością posłużenia 

się przez zamawiających przy opisie przedmiotu zamówienia znakami towarowymi, patentami lub 

pochodzeniem, ma charakter kompleksowy oraz w pełni wdraża przepisy prawa UE w tym 

zakresie. Opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych z uwagi na 

„obiektywną potrzebę zamawiającego” pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym zasady dotyczące opisywania przedmiotu 
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zamówienia w sposób nieograniczający konkurencji mają zastosowanie również do zamówień nie 

objętych zakresem dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (m. in. wyrok Trybunału z 22 

września 1988 r. w sprawie 45/87 Komisja przeciwko Irlandii „Dundalk” oraz z 3 grudnia 2001 r. w 

sprawie C-59/00). Potwierdza to również Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa 

wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie 

częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).  

W ocenie Rządu, nie jest uzasadnieniem dla ograniczania konkurencji, co ma miejsce w 

przypadku opisywania przez zamawiających przedmiotu zamówienia z użyciem znaków 

towarowych, fakt „powszechnej dostępności przedmiotu zamówienia”. Pomijając okoliczność, że 

pojęcie to, podobnie jak pojęcie „obiektywnej potrzeby”, jest bardzo nieprecyzyjne, przyjęcie 

takiego rozwiązania w praktyce oznaczałoby dopuszczenie jedynie konkurencji wśród podmiotów 

dysponujących określonym produktem, co tym samym mogłoby utrudniać uczciwą konkurencję 

pomiędzy wykonawcami oferującymi produkty innych marek o podobnych cechach. 

Należy podkreślić, iż z danych statystycznych wynika, że liczba ofert składanych w 

postępowaniach w sprawie udzielenia zamówień publicznych na dostawy jest rażąco niska w 

porównaniu do liczby ofert składanych w postępowaniach na roboty budowlane i usługi. Świadczy 

to o małej konkurencji w ubieganiu się o zamówienia na dostawy, a w konsekwencji gorszej 

efektywności wydatkowania środków publicznych na tego rodzaju zamówienia, co może wynikać 

m.in. z braku stosowania opisu przedmiotu zamówienia przy pomocy norm i pozacenowych 

kryteriów oceny ofert. Z pewnością proponowane w przedłożeniu poselskim przepisy art. 29 ust. 

3 i 3a pogorszą jeszcze konkurencyjność postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 

dostawy, stanowić będą ograniczenie dla proponowania przez wykonawców rozwiązań 

innowacyjnych i równoważnych oraz pociągną za sobą zwiększenie wydatków ze środków 

publicznych na sfinansowanie tego rodzaju zamówień.  

Z powyższych przyczyn Rząd negatywnie ocenia propozycję poselską zmian w przepisie 

art. 29 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

10)  W przedłożeniu poselskim zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących 

zatrudniania przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją 

zamówienia (art. 29 ust. 4). Zdaniem projektodawców, takie rozwiązanie jest celowe w sytuacji, w 

której przedmiotem zamówienia publicznego są czynności, których wykonywanie odpowiada 

warunkom wykonywania pracy, a wówczas postawienie warunku zatrudniania personelu jest w 

pełni uzasadnione.   

Wskazać należy, iż cel unijnych regulacji odnoszących się do szeroko definiowanych 

względów społecznych, nie może być interpretowany przez charakter prawny stosunku łączącego 

wykonawcę z daną osobą zaangażowaną do realizacji zamówienia publicznego, ile przez 

pryzmat zapewnienia tej osobie odpowiedniej ochrony socjalnej, w zakresie gwarantującym jej 
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otrzymywanie wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

oraz objęcia jej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Powyższe wpisuje się jednocześnie 

w naczelną zasadę systemu zamówień publicznych w zakresie równego traktowania 

wykonawców, poprzez zrównanie sytuacji wykonawców, którzy zatrudniają osoby na podstawie 

umowy o pracę, z wykonawcami angażującymi osoby do realizacji zamówień publicznych na 

podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych, pod warunkiem 

zapewnienia im odpowiedniego wynagrodzenia i ochrony ubezpieczeniowej. W związku z 

powyższym, budzi wątpliwości zasadność stawiania wymagania zatrudnienia przez wykonawcę 

osób jedynie na podstawie umowy o pracę. 

Jak wynika z uzasadnienia, celem regulacji jest ochrona pracy i nadzór nad jej 

wykonywaniem. Stąd też, właściwe wydaje się, by możliwości stawiania wymagań odnosiły się do 

zapewniania osobom biorącym udział w realizacji zamówienia publicznego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz zapewniania ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, bez 

względu na rodzaj stosunku łączącego te osoby z wykonawcą.      

Dodatkowo należy wskazać, iż niezbędne jest ograniczenie powyższego wymogu jedynie 

do zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy 

wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji przedmiotu dostawy. 

Wprowadzenie powyższej regulacji  niezasadne jest w odniesieniu do zamówień na dostawy, 

gdyż z samego charakteru tego rodzaju zamówień wynika, iż co do zasady dla ich prawidłowej 

realizacji nie jest konieczne spełnienie powyższego wymogu, w szczególności, gdy wykonawca 

nie jest producentem przedmiotu dostawy, lecz pośrednikiem lub dystrybutorem. Zaproponowane 

rozwiązanie znajduje uzasadnienie wyłącznie przy tego rodzaju dostawach, w odniesieniu do 

których świadczenie pracy jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

publicznego w zakresie wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji przedmiotu 

dostawy.  

Zwrócić także należy uwagę na to, iż użycie w przepisie art. 29 ust. 3 pkt 4 przedłożenia 

poselskiego zwrotu „zatrudniony” może budzić wątpliwości interpretacyjne w kontekście 

umiejscowienia powyższego przepisu, gdyż celem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp jest m.in. aktywizacja 

osób bezrobotnych oraz minimalizacja negatywnego zjawiska społeczno-gospodarczego, jakim 

jest długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia. Ustawodawca w obecnym przepisie art. 29 ust. 3 

nie ingeruje w formę stosunków prawnych łączących w ramach prowadzonej działalności 

wykonawcę z poszczególnymi osobami, których udział w realizacji zamówienia ma charakter 

niezbędny. Tym samym, użyty przez projektodawców zwrot skutkować może wątpliwościami, czy 

wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek zatrudnić 

nowych pracowników, celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, czy też może 

posługiwać się przy realizacji zamówienia publicznego pracownikami wcześniej już 

zatrudnionymi.   
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W związku z powyższym Rząd proponuje nadanie proponowanemu w przedłożeniu 

poselskim przepisowi art. 29 ust. 4 pkt 4 brzmienia, w świetle którego zamawiający będzie 

uprawniony do zobowiązania wykonawcy do zapewnienia zapłaty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób zaangażowanych do 

wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia publicznego. 

 

11) Propozycja zmiany dotycząca przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych albo przewiduje udzielenie w tym samym czasie zamówienia w 

częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wówczas wartością 

zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4). W 

uzasadnieniu wskazano, że w przypadku zamówień, których przydatność do użytku jest 

krótkotrwała należy, zgodnie z normą dyrektywy, sumować ich wartość w sytuacji kiedy możliwe 

jest ich jednoczesne nabycie.  

Propozycja dotycząca zmiany art. 32 ust. 4 ustawy Pzp jest niezgodna z prawem Unii 

Europejskiej. Obecne brzmienie powyższego przepisu jest wiernym odzwierciedleniem 

uregulowania przedmiotowego zagadnienia zawartego w dyrektywie unijnej, którego 

zasadniczym celem jest wyeliminowanie nieuprawnionego dzielenia zamówienia na części, a tym 

samym uniknięcia przypadków niestosowania przy udzielaniu zamówień przepisów 

zapewniających równe traktowanie wykonawców, bądź też stosowanie przepisów, które w ocenie 

ustawodawcy unijnego nie zapewniają w wystarczającym stopniu równego traktowania 

podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

Z przepisów dyrektywy nie wynika zaś, iż dla celów należytego szacowania wartości 

zamówienia dopuszczalne jest wprowadzenie podziału na zamówienia, których przedmiot jest 

przydatny do krótkotrwałego bądź długotrwałego użytku. Tego typu dychotomia pozostaje w 

rażącej sprzeczności z regulacjami prawa Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście 

zawartej w uzasadnieniu argumentacji, iż obowiązek łącznego szacowania zamówień, których 

przydatność do użytku jest krótkotrwała ma miejsce jedynie w sytuacji, kiedy możliwe jest ich 

jednoczesne nabycie. Ustawodawca unijny nie uzależnił obowiązku łącznego szacowania 

wartości zamówienia od przesłanki udzielania zamówień w tym samym czasie, ile od 

przewidywania tych zamówień w planie finansowym, budżecie lub planie zamówień publicznych 

albo w momencie udzielania pierwszego z podobnych zamówień. Tym samym, fakt zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego kilka tygodni, czy też kilka dni później od dnia 

udzielenia pierwszego podobnego zamówienia, pozostaje bez znaczenia dla obowiązku łącznego 

szacowania wartości tych zamówień, jeżeli to późniejsze zamówienie zamawiający przewidywał 

w planie finansowym, budżecie lub planie zamówień publicznych albo w momencie udzielania 

pierwszego z podobnych zamówień.      
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Proponowany przepis może zatem służyć do obejścia Prawa zamówień publicznych, 

poprzez jego niezastosowanie lub zastosowanie na łagodniejszych zasadach, w wyniku 

udzielania tego samego zamówienia w częściach, w różnym czasie oraz w konsekwencji 

określania zasad proceduralnych jego zlecenia na podstawie wartości poszczególnych części, co 

tym samym stanowiło by naruszenie przepisów prawa unijnego. 

W związku z tym, iż proponowana zmiana nie zasługuje, zdaniem Rządu, na 

uwzględnienie. Rząd przedstawia wraz z uzasadnieniem własną propozycję zmian w zakresie art. 

32 ust. 2 ustawy Pzp, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym doprecyzowania 

przepisów w zakresie dopuszczalności podziału zamówienia na części (załącznik nr 4). 

   

12) Poselska propozycja skreślenia przepisu odnoszącego się do zatrzymania wadium z 

odsetkami z powodu nieuzupełnienia na wezwanie zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw (art. 46 ust. 4a). W świetle uzasadnienia poselskiego projektu, zarówno dyrektywa 

2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna), jak i dyrektywa 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa) 

nie przewidują obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów po 

uprzednim wezwaniu zamawiającego. Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Pzp ogranicza konkurencję, 

gdyż doprowadza do sytuacji, w której wykonawca, obawiając się utraty wadium, w ogóle nie 

składa oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym istnieje 

także ryzyko, iż zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył droższą ofertę (w przypadku, 

gdy jedynym kryterium jest cena).  

Usunięcie z systemu zamówień publicznych art. 46 ust. 4a ustawy Pzp należy ocenić 

negatywnie. Dostrzegając jednakże potrzebę wprowadzenia zmian w treści art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp Rząd proponuje dostosowanie obecnego brzmienia art. 46 ust. 4a do utrwalonej już linii 

orzeczniczej sądów powszechnych, która wpisuje się w ratio legis przyjęcia powyższego 

przepisu.  

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, przepis ten przewiduje zatrzymanie wadium 

tylko wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie 

złożył w ogóle żadnych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ani 

wyjaśnień. (…) Jeżeli w wyniku wezwania wysłanego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca 

złożył dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia, to nawet jeżeli zamawiający uznał je za 

niewystarczające, brak jest podstaw przewidzianych w art. 46 ust. 4a do zatrzymania wadium, 

jeżeli zamawiający nie wykaże wykonawcy, że nieuzupełnienie jest wynikiem zmowy 

przetargowej. Taką wykładnię art. 46 ust. 4a ustawy Pzp potwierdził również Sąd Najwyższy w 

wyrokach z dnia 10 maja 2013 r. I CSK 422/12 i z dnia 22 listopada 2012 r. II CSK 448/12 

(niepubl.) stwierdzając, że przepis ten, mający charakter bezwzględnie obowiązujący, musi być 

wykładany ściśle. Wprowadzony on został bowiem celem ograniczenia zmów przetargowych 

polegających na porozumieniu wykonawców, prowadzącym do udzielenia zamówienia temu, kto 
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zaoferuje najwyższą cenę. Wykonawcy mogli celowo składać oferty bez wymaganych 

dokumentów lub oświadczeń i po zapoznaniu się z ofertami wycofać się z postępowania 

przetargowego bez żadnych konsekwencji. Przepis ten ma zastosowanie do takich sytuacji i 

chodzi w nim o brak fizyczny dokumentu lub oświadczenia, natomiast nie ma on zastosowania, 

jeżeli zostanie złożony dokument lub oświadczenie, także takie, które nie potwierdza spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Zatrzymanie wadium może nastąpić jedynie 

wówczas, gdy niezłożenie dokumentów lub oświadczeń było zawinione przez wykonawcę, przy 

czym konieczna jest całkowita bierność, umyślność i celowość działania wykonawcy oraz 

nasilenie złej woli w niezastosowaniu się do wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów i 

oświadczeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść 

w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarzałoby 

pole do nadużyć ze strony zamawiającego, prowadzących do wykorzystania instytucji wadium, 

jako sposobu nienależnego przysporzenia (zob. wyrok SN z dnia 7 listopada 2012 r., V CSK 

121/12, LEX nr 1274997).  

Tym samym, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w powyższym 

zakresie, Rząd stoi na stanowisku, iż zasadnym jest dostosowanie brzmienia projektowanego 

przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp do ugruntowanej jego wykładni, która jest podzielana w 

orzecznictwie Sądu Najwyższego i Krajowej Izby Odwoławczej. Uwzględnienie powyższego 

stanowiska pozwoli osiągnąć pierwotnie założony cel wprowadzenia art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, 

czyli zapobieganie zmowom przetargowym wykonawców, a tym samym ochronę uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie, przepis ten przestanie być 

barierą zniechęcającą wykonawców do ubiegania się o zamówienia publiczne z powodu obawy o 

utratę wadium, zwłaszcza w sytuacji obiektywnego braku możliwości uzupełnienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw lub niespełniania warunków udziału w postępowaniu.     

W związku z powyższym Rząd proponuje modyfikację przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 

w sposób przedstawiony w załączeniu do niniejszego stanowiska (załącznik nr 5), zamiast jego 

wykreślenia. 

  

13) W przedłożeniu poselskim proponuje się wprowadzenie przepisu umożlwiającego 

zamawiającemu badanie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w oparciu o to, czy zawiera cenę 

niższą o 30% zarówno od wartości zamówienia, jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

tym m.in. koszty pracy. Proponuje się wskazanie wprost, iż obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 1, 2 i 3a). W uzasadnieniu 

zmian w zakresie brzmienia art. 90 ustawy Pzp wskazano, że jednym z najbardziej negatywnych 

zjawisk na rynku zamówień publicznych jest ofertowanie zaniżonych cen, a w szczególności w 

wyniku składania ofert z kosztami pracy poniżej minimalnego wynagrodzenia. Zaniżanie kosztów 

pracy stanowi poważny problem, ponieważ powoduje wyparcie z rynku przedsiębiorców 
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stosujących płacę minimalną i ponoszących wszystkie należne koszty publicznoprawne, stąd też 

uzasadniona jest propozycja wprowadzenia wymogu stosowania przez wykonawców 

minimalnego wynagrodzenia. Celowe jest również zobowiązanie zamawiających do dokonania 

przy wyborze kryteriów analizy, czy kryterium cenowe jest na pewno opłacalne.  

Z uwagi na fakt, iż powyższa propozycja łączy się z nowym brzmieniem przepisów art. 

190 ust. 1a i art. 198ea, zawierających zmianę dotyczącą rozkładu ciężaru dowodu w zakresie 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (postępowanie odwoławcze przed Krajową 

Izbą Odwoławczą oraz przed sądem powszechnym), stanowisko Rządu zostanie przedstawione 

jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych propozycji.    

Zdaniem Rządu, słuszna jest idea zawarta w przedłożeniu poselskim, dotycząca zmian w 

zakresie wyjaśniania i eliminacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ofert, które 

zawierają rażąco niską cenę.  

Niemniej jednak, negatywnie należy się odnieść do zawartych w projekcie regulacji 

wprowadzających zarówno wzory arytmetyczne, jak i procentowe określenie limitów, których 

przekroczenie rodzi po stronie zamawiającego obowiązek wzywania wykonawcy do składania 

wyjaśnień. Dokonywana przez zamawiającego ocena podejrzenia rażąco niskiej ceny powinna 

być dostosowana do konkretnych okoliczności, towarzyszących danemu postępowaniu i 

sprowadzać się do weryfikacji zaproponowanej przez wykonawcę ceny w kontekście jej realności 

oraz możliwości wykonania za nią zamówienia, w sposób odpowiadający stawianym przez 

zamawiającego wymaganiom.  

Podstawa do oceny przez zmawiającego, czy zaproponowana w ofercie cena jest 

wystraczająca do należytej realizacji przedmiotu zamówienia nie może zatem opierać się na 

wzorach arytmetycznych, czy określonych wartościach procentowych, które sprowadzają system 

weryfikowania cen zawartych w ofertach do czynności automatycznych. Takie uproszczenie 

mechanizmu weryfikacji zaproponowanej przez wykonawcę ceny za realizację przedmiotu 

zamówienia może grozić poważnymi konsekwencjami dla całego systemu zamówień 

publicznych, gdyż zamawiający mogą poprzestawać jednie na analizie poszczególnych ofert w 

kontekście wynikających z przepisów wzorów arytmetycznych i nie będą dokonywać wnikliwej i 

indywidualnej oceny realności zaoferowanych cen w ofertach, w konkretnym postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków wprowadzenia powyższej propozycji jest tym 

większe, iż Projektodawca posłużył się w proponowanym przepisie koniunkcją dwóch warunków, 

odnoszących się do szacunkowej wartości zamówienia, jak i średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert. Taka redakcja proponowanego przepisu poddaje w wątpliwość 

skuteczność, jak i przydatność rzeczywistego jego stosowania. O ile bowiem wykonawcy często 

składają oferty zawierające ceny niższe o 30% od szacunkowej wartości zamówień, o tyle 

przypadki zaproponowania ceny stanowiącej mniej niż 70% średniej arytmetycznej wszystkich 
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złożonych ofert należy zaliczyć do rzadkości. Oferty składane w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nie różnią się na tyle istotnie w przedmiocie zaproponowanej ceny, aby 

średnia arytmetyczna wszystkich złożonych ofert była na tyle wysoka, żeby oferta wykonawcy 

mieściła się w ww. granicach. Tym samym, powstanie obowiązku wezwania wykonawcy jedynie 

w przypadku łącznego ziszczenia się dwóch ww. warunków, proponowanych w przedłożeniu 

poselskim, może skutkować, że propozycja ta okaże się w rzeczywistości nieprzydatna w 

praktyce.  

Jednocześnie, zaproponowany przez Projektodawców mechanizm dotyczący 

szczegółowego wyjaśniania przez wykonawcę wątpliwości, jakie zamawiający powziął w 

kontekście realności należytego wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę, nie przewiduje 

możliwości prowadzenia konsultacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Brak powyższego 

wymogu poddaje w wątpliwość skuteczność procedury wyjaśniania ceny oferty, albowiem 

rzeczywista weryfikacja oferty w przedmiotowym zakresie wymaga kontradyktoryjnej wymiany 

informacji pomiędzy wykonawcą i zamawiającym w ramach konsultacji, co wyklucza 

sprowadzenie tej czynności do jednokrotnego zapytania zamawiającego i złożenia wyjaśnień 

przez wykonawcę. 

Ponadto, zaproponowane w projekcie regulacje mają charakter niepełny, albowiem nie 

jest w nich zawarta propozycia zmian innych przepisów ustawy Pzp, które są niezbędne dla 

właściwego funkcjonowania instytucji wykrywania i eliminacji rażąco niskiej ceny z postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego. Projekt poselski nie zmienia treści art. 90 ust. 3 oraz art. 89 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, pozostawiając tym samym regulacje, które nie zapewniają 

jednoznacznego nałożenia na wykonawcę, który najlepiej zna kalkulacje w oparciu, o które 

zaproponowana została cena ofertowa, obowiązku udowodnienia zamawiającemu, że 

zaproponowana cena jest uzasadniona. Pominięcie powyższego elementu może doprowadzić do 

sporów interpretacyjnych na tle wskazywania podmiotu, który musi dla celów normy z art. 89  

ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 wykazać, iż należyte wykonanie zamówienia za podaną cenę jest 

możliwe, a w konsekwencji propozycja poselska nie zapewni efektywnego eliminowania ofert, 

których ceny są rażąco niskie.                        

Odnosząc się do propozycji dotyczącej rozkładu ciężaru dowodu w zakresie wykazania, 

że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą 

Odwoławczą oraz przed sądem powszechnym) wskazać należy, iż wykonawca, stosownie do 

treści art. 90 ustawy Pzp, na wezwanie zamawiającego ma obowiązek wyjaśnić podstawy 

zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej i udowodnić zamawiającemu, że zaproponowana 

cena jest ceną uzasadnioną. Rolą zamawiającego jest natomiast ocena, czy przedstawione 

wyjaśnienia są wystarczające dla uznania, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska. Jeżeli 

zamawiający nie otrzymuje przekonujących w tym zakresie wyjaśnień, wówczas jest 

zobowiązany do odrzucenia oferty wykonawcy z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 

takiej decyzji. Przerzucenie ciężaru dowodzenia, że oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej na 
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zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym 

narusza powyższą zasadę i nie znajduje uzasadnienia. Proponowane rozwiązanie może 

spowodować wzrost biurokracji, gdyż wykonawcy będą składać oferty niezawierające 

uzasadnienia zaproponowanej ceny lub składać wyjaśnienia, które będą pozornie odnosiły się do 

wykazania zasadności przedłożonej ceny ofertowej, licząc na to, że zamawiający nie udowodni 

im rażąco niskiej ceny. Może to również doprowadzić do arbitralnego odrzucania ofert realnych i 

zagrozić niedyskryminującemu dostępowi do zamówień publicznych.  

W związku z powyższym, Rząd proponuje przyjęcie kompleksowych propozycji w 

zakresie zmiany przepisów art. 89 i 90 ustawy Pzp, dotyczących skutecznego wykrywania i 

eliminacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ofert z rażąco niską ceną 

(załącznik nr 6).   

   

14) Propozycja poselska przewiduje wprowadzenie obowiązku stosowania innych niż 

cena kryteriów ofert, o ile zamawiający nie udowodni, że zastosowanie jedynie kryterium ceny, 

zamiast ceny wraz z kryteriami pozacenowymi, jest rozwiązaniem efektywniejszym (art. 91 ust. 

2a). W uzasadnieniu wskazano, że stosowanie wyłącznie kryterium ceny przy udzielaniu 

zamówień publicznych, prowadzi w wielu przypadkach do ponoszenia znacznie wyższych 

kosztów eksploatacji i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz obniżenia jakości świadczenia.  

Odnosząc się do propozycji zmiany art. 91 poprzez dodanie ust. 2a należy zauważyć, iż 

projektowany przepis wprowadza w istocie obowiązek stosowania obok kryterium ceny także 

innych kryteriów oceny ofert w kontekście obniżenia wydatków w perspektywie całego okresu 

eksploatacji przedmiotu zamówienia, abstrahując jednocześnie od zasadności stosowania tego 

typu kryteriów przy niektórych rodzajach zamówień. Zaproponowany przepis będzie miał 

zastosowanie do robót budowlanych, dostaw jak i usług, pomimo, iż w odniesieniu do ostatniej z 

wymienionych kategorii zamówień brak jest racjonalnych podstaw do stosowania kryteriów 

uwzględniających koszty eksploatacji.  

Proponowany przepis dotyczy wyłącznie zamieszczania w określonych w nim 

okolicznościach pewnych informacji w protokole postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Tym samym, proponowana regulacja nie ingeruje w swobodę zamawiającego w 

zakresie określania kryteriów oceny w postępowaniu, polegającą na możliwości posłużenia się 

wyłącznie kryterium ceny albo jednocześnie tym kryterium oraz innymi, pozacenowymi kryteriami 

oceny ofert. W związku z powyższym, proponowany przepis nie przyczyni się do realizacji celu 

zakładanego w uzasadnieniu do projektu poselskiego.  

Ponadto, przepis ten może skutkować nieracjonalnym stosowaniem przez zamawiających 

innych kryteriów niż cena, w szczególności w obawie przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi 

nieefektywnego wydatkowania przez nich środków publicznych. Stąd też istnieje obawa, iż 

zamawiający dążąc do uwolnienia się spod obowiązku uzasadniania zastosowania wyłącznie 
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kryterium ceny, a tym samym zwolnienia się od obowiązku wykazywania, że zastosowanie innych 

kryteriów nie zapewni większej efektywności wydatkowania środków publicznych, każdorazowo i 

automatycznie stosować będą pozacenowe kryteria oceny ofert, przyznając im jednocześnie 

marginalne wartości, nie mające rzeczywistego znaczenia przy wyborze oferty najkorzystniejszej, 

bądź wybierając kryteria nie podnoszące walorów jakościowych przedmiotu zamówienia 

Równocześnie należy zauważyć, iż w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy 

zamawiający dokonuje szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i precyzyjnie określa termin 

wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakościowe, wskazywanie 

dodatkowego, poza ceną, kryterium oceny ofert jest bezprzedmiotowe, albowiem wymagania, 

których mogą dotyczyć ewentualne pozacenowe kryteria oceny ofert, są bezwzględnie 

wymagane od każdego z wykonawców przystępujących do postępowania o udzielenie 

zamówienia. Tym samym, w przedstawionej powyżej sytuacji jest uzasadnione, aby jedynym 

kryterium oceny ofert pozostała cena.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż w trakcie postępowania o zamówienie publiczne mogą 

pojawić się wątpliwości co do wiarygodności oferowanej ceny. Problem ten może dotyczyć 

zarówno postępowania, w którym cena jest jedynym kryterium oceny ofert, jak i postępowania, w 

którym zastosowano również inne kryteria oceny ofert, a fakt zastosowania innych kryteriów nie 

wyłącza ryzyka złożenia oferty z rażąco niską ceną.  

W związku z powyższym, Rząd negatywnie opiniuje propozycję poselską w zakresie  

art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

15) Poselska propozycja dotycząca wprowadzenia obowiązku umieszczania w treści 

umowy zasad dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w razie zmian 

niektórych kosztów określonych w przepisach prawa (art. 142 ust. 5), ponieważ tzw. klauzule 

waloryzacyjne nie są w praktyce stosowane przez zamawiających.  

Waloryzacja umowna ma na celu zabezpieczenie obu stron umowy przed ryzykiem 

zmiany wartości świadczenia umownego, zwłaszcza w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Poprzez zastosowanie klauzuli 

waloryzacyjnej strony umawiają się, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie 

świadczenia pieniężnego w rozmiarze lub ilości wynikającej z określonego miernika. Waloryzacja 

stanowi więc formę dostosowania cen umownych do zmiany warunków rynkowych.  Klauzule te 

mogą zatem przyczynić się do uniknięcia sporów, co z jednej strony pozwoli na oszczędności 

finansowe, z drugiej zaś strony pozwoli szybko i skutecznie realizować zamówienia publiczne. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż uregulowanie problematyki dotyczącej 

wpływu na istniejące stosunki zobowiązaniowe zmiany stawek podatku od towarów i usług, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne powinny być każdorazowo regulowane w drodze przepisów przejściowych 
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zmieniających akt prawny, w którym są przewidywane zmiany w zakresie VAT, płacy minimalnej 

lub stawek ubezpieczeniowych, nie zaś w drodze osobnej regulacji zawartej w ustawie Pzp. 

Warto podkreślić, iż materia ta nie dotyczy tylko i wyłącznie stosunków w ramach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ale także zamówień publicznych udzielanych poza ustawą, a także 

stosunków cywilnych. 

Niezależnie od powyższej generalnej uwagi, zauważyć należy, iż inaczej powinna być 

oceniana propozycja poselska dotycząca klauzul waloryzacyjnych w zakresie zmiany podatku 

VAT, a inaczej propozycja zmian umów w przypadku zmiany stawki minimalnego wynagrodzenia 

i stawek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Zmiany w zakresie podatku od towarów i 

usług mają charakter generalny i zasadniczo w jednakowy sposób odnoszą się do realizacji 

wszystkich umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Z odmienną sytuacją mamy do 

czynienia w przypadku zmian stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawek 

ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, których przełożenie na warunki konkretnej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego jest różne i uzależnione od wielu czynników, takich jak 

wysokość aktualnych płac osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia publicznego, sposób 

ich zaangażowania lub zapewnienie im przez wykonawcę określonego poziomu ochrony 

socjalnej. Tak więc, nie można mówić o automatyzmie zmiany umowy w związku ze zmianą 

wysokości płacy minimalnej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lecz w 

okolicznościach realizacji konkretnej umowy należy ustalić wzrost uzasadnionych kosztów 

wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego, wynikający ze 

zmiany prawa.     

W związku z powyższym, Rząd zgadzając się kierunkowo na stosowanie klauzul 

waloryzacyjnych w zamówieniach publicznych w zakresie podatku VAT, negatywnie opiniuje 

propozycje poselskie dotyczące przewidzenia konieczności automatycznego stosowania tego 

rodzaju klauzul w ustawie Prawo zamówień publicznych, albowiem jest to materia właściwa dla 

innych aktów prawa.   

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykres obrazujący wysokość progów bagatelności w poszczególnych krajach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Wykres obrazujący odsetek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w Polsce i UE w 

latach 2007-2013. 

3. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie 

zgodnej z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawem unijnym 
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przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o uzyskanie zamówienia 

publicznego. 

4. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie 

przepisu art. 32 ust. 2, doprecyzowującego dopuszczalność podziału zamówienia na części. 

5. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie 

modyfikacji przepisu art. 46 ust. 4a, odnoszącego się do zatrzymania wadium wykonawcy w 

związku z nieuzupełnieniem przez niego na wezwanie zamawiającego oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw. 

6. Propozycja Rządu dotycząca zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie 

efektywnego wykrywania i eliminacji ofert zawierających rażąco niską cenę z postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych.     

 


