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Warszawa, dnia 25 lutego 2016 roku 

 
 

Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Rozwoju 
 
 

 Działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorców skupionych w Izbie Przedsiębiorców Branży 
Biurowo Szkolnej, niniejszym przekazujemy uwagi do przygotowanego przez Ministra Rozwoju projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw, który został 
upubliczniony w dniu 19 stycznia 2016 roku. 
   

Przedsiębiorcom skupionym w Izbie niewątpliwie bliskie są idee przyświecające projektodawcy 
implementującemu rozwiązania przyjęte na gruncie nowych Dyrektyw UE 2014/24/UE oraz 2014/25/UE 
takie jak: uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez zmniejszenie obowiązków 
formalnych; realne wykorzystywanie zamówień publicznych do realizacji polityk państwa w sferze 
ochrony środowiska, integracji społecznej czy wspieraniu innowacyjności; poszerzenie możliwości 
modyfikacji umów o zamówienia publiczne. 

 
 Niemniej jednak proponowane pozytywne rozwiązania w nowych Dyrektywach UE pozostają 
jedynie w sferze deklaracji, albowiem ustawa nie przewiduje instrumentów zapewniających ich 
faktyczną realizację w praktyce. 
  

Przede wszystkim, projekt nie przewiduje żadnej reformy instytucjonalnej organów 
odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w Polsce. Podobną uwagę można zresztą sformułować w 
stosunku do projektu nowej ustawy przygotowanej jeszcze przez poprzedni Rząd. Proponowane 
rozwiązania nie rozwiązują żadnego poważnego problemu systemowego, przede wszystkim deficytu 
odpowiedzialności na każdym szczeblu systemu zamówień publicznych, niespójności orzecznictwa, 
mnogości organów funkcjonujących w ramach systemu zamówień publicznych. Powyższe sprawia, iż 
szczytne cele które przyświecają projektodawcy będą trudne (o ile w ogóle możliwe) do osiągnięcia w 
praktyce.  

Oprócz powyższej uwag natury systemowej, Izba chciałaby zgłosić uwagi do poszczególnych 
rozwiązań. Spośród przedstawionych w projekcie rozwiązań, największe zastrzeżenia Izby budzą 
propozycje dotyczące: 

1. Możliwości stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przypadku zamówień 

o ustalonych standardach jakościowych (art. 1 pkt 88 projektu w zakresie art. 91 ust. 2a 

ustawy).  

IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW  BRANŻY BIUROWO – SZKOLNEJ 
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Co do zasady, rozwiązanie ograniczające możliwości stosowania ceny jako jedynego 
kryterium oceny ofert oraz ograniczenie wagi tego kryterium do 40% jest pozytywnie 
oceniane przez przedsiębiorców działających w Izbie. Niestety przewidziany dla tego 
rozwiązania wyjątek odnoszący się do zamówień o ustalonych standardach jakościowych, 
może sprawić, iż rozwiązanie to może nie  znaleźć swego praktycznego zastosowania w 
branży produktów biurowo-szkolnych. 

2. Możliwości korzystania ze scentralizowanych działań zakupowych realizowanych przez 

centralną jednostkę zakupującą posiadającą siedzibę w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego (art. 1 pkt 

25 w zakresie art. 15c ustawy). 

Przedsiębiorcy skupieni w Izbie chcieliby zwrócić uwagę na wynikające z proponowanego 
przepisu poważne zagrożenie wyprowadzania zamówień publicznych poza terytorium 
naszego kraju ze szkodą dla interesu przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w naszym kraju.  

3. Katalogu przesłanek umożliwiających wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 1 pkt 

32 projektu). 

Niepokój budzą przewidziane w projekcie liczne przesłanki umożliwiające zamawiającym 
wykluczanie z przetargów rzetelnych wykonawców. Powyższe godzi w podstawowy cel 
systemu zamówień publicznych – otwartości procedur na konkurencję. Dodatkowo, 
niektóre okoliczności umożliwiające wykluczenie wykonawców z postępowania, nie znajdują 
swego uzasadnienia w normach prawa europejskiego.  

 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi wraz z uzasadnieniem: 

1.) Ad. art. 1 pkt 10 projektu ustawy. 

Przepis dotyczy zamówień „mieszanych” objętych rożnymi reżimami prawnymi oraz tym samym 
reżimem prawnym.  

 
Zgodnie z art. 5b. „Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy: 
 

1) łączyć zamówień różnych rodzajów. 
2) udzielać zamówień łącznie lub dzielić zamówienia na odrębne zamówienia publiczne.” 

 
Przepis jest niezrozumiały. W szczególności z jego treści nie wynika właściwie jakim działaniom 

zamawiającego przyznaje priorytet, a więc czy zasadą powinno być dzielenie zamówień „mieszanych” 
czy raczej zasadą jest ich udzielanie w ramach jednej procedury. 

Tymczasem, z preambuły do Dyrektywy (motyw 11 i 12) wynika, iż zasadą w przypadku zamówień 
„mieszanych” jest ich podział zaś wyjątkiem od zasady – udzielenie w ramach jednego zamówienia, 
które wymaga podania uzasadnienia od zamawiającego. „Należy doprecyzować, że potrzeba udzielenia 
jednego zamówienia publicznego może wynikać zarówno ze względów o charakterze technicznym, 
jak i ekonomicznym.” „W przypadku zamówień mieszanych, które można rozdzielić, instytucje 
zamawiające zawsze mogą udzielić odrębnych zamówień na odrębne części zamówienia mieszanego.” 

Izba wnosi przyjęcie jako jednoznacznej zasady (nie wymagającej uzasadnienia) dopuszczalności 
podziału zamówienia „mieszanego” oraz wskazanie, iż udzielenie zamówienia w drodze jednej 

mailto:biuro@ipbbs.org.pl


   

01-184 WARSZAWA, ul. Działdowska 11/4, tel.: +48 22 401 13 22; fax: +48 22 401 23 22, email: biuro@ipbbs.org.pl 
Bank Millenium S.A., nr rachunku 38 1160 2202 0000 0001 7767 0752 

REGON: 010853960, NIP: 521-11- 58 - 982 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000067717 

str. 3 

 
 

procedury traktowane jest wyjątkowo i może mieć zastosowanie z powodów o charakterze 
technicznym lub ekonomicznym. 

Powyższe rozwiązanie wpisuje się w cele dyrektywy - zapewnienia dostępu wykonawców do 
zamówień publicznych jak i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (motywy 1 i 2 preambuły do 
Dyrektywy 2014/24/UE). 

 

2.) Ad. art. 1 pkt 25 projektu ustawy w zakresie art. 32 ust. 2. 

Podobnie należy ocenić propozycję art. 32 ust. 2 ustawy, zgodnie z którą „Zamawiający nie może w 
celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części, zaniżać jego wartości lub 
wybierać metody wykorzystywanej do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia.” 

Powyższy przepis, wbrew intencjom wdrażanych rozwiązań Dyrektywy, może zniechęcić instytucje 
zamawiające do dzielenia „dużych” lub „złożonych” zamówień na mniejsze części.  

Powyższy przepis przewiduje bezwzględny zakaz dzielenia zamówienia na części w celu obejścia 
ustawy, pomimo, iż Dyrektywa w sposób jednoznaczny przewiduje wyjątki od takiego zakazu. Zgodnie 
ze zdaniem drugim art. 5 ust. 3 Dyrektywy „Zamówienie nie może być dzielone w przypadku gdy 
skutkowałoby to nieobjęciem go zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że jest to 
uzasadnione obiektywnymi przyczynami.”  

Powyższy wyjątek dotyczy niewątpliwie sytuacji podziału zamówień mieszanych objętych 
odrębnymi reżimami prawnymi jak i podziału jednego zamówienia na części i udzielaniu zamówień na 
poszczególne części stosownie do jej wartości w sytuacji określone w art. 6a ustawy. Jak wynika z 
motywu  78 preambuły do Dyrektywy 2014/24/UE „Wielkość i przedmiot poszczególnych części 
zamówienia powinny być dowolnie określane przez instytucję zamawiającą, która zgodnie z odnośnymi 
przepisami o obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia, powinna także mieć prawo do tego, by 
udzielić niektórych z tych części zamówienia bez stosowania procedur niniejszej dyrektywy.” 

Stąd też, izba wnosi o: 

1) Nadanie treści art. 32 ust. 2 ustawy brzmienia odpowiadającego normie art. 5 ust. 3 Dyrektywy. 

Zamawiający nie możne zaniżać wartości zamówienia ani dokonywać wyboru metody 

wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia z zamiarem wyłączenia go z 

zakresu stosowania ustawy lub zejścia poniżej wartości progów określonych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. Zamówienie nie może być dzielone w przypadku, gdy skutkowałoby to 

nieobjęciem go zakresem stosowania ustawy lub wartości progów określonych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

2) Wskazanie jednoznaczne, iż obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi podział i zejście poniżej 

progów są sytuacje o których mowa w art. 6a ustawy Pzp oraz zamówień „mieszanych” 

objętych odrębnymi reżimami prawnymi. 

 

3.) Ad. art. 1 pkt 25 projektu ustawy w zakresie art. 15c. 

„Art. 15c. 1. Zamawiający może korzystać ze scentralizowanych działań zakupowych 
realizowanych przez centralną jednostkę zakupującą posiadającą siedzibę w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej. Scentralizowane działania zakupowe realizowane są zgodnie z 
przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego. 
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2. W przypadku udzielania zamówień publicznych objętych dynamicznym systemem zakupów 
realizowanym przez centralną jednostkę, o której mowa w ust. 1, lub udzielania zamówień 
publicznych na podstawie umowy ramowej zawartej przez tę jednostkę stosuje się przepisy 
krajowe państwa członkowskiego, w którym siedzibę posiada ta jednostka.” 
Izba dostrzega, iż powyższe rozwiązanie wynika z obowiązku implementacji art. 39 Dyrektywy 
2014/24/UE oraz art. 57 Dyrektywy 2014/25/UE. Stosownie do rozwiązań zawartych w ww. 
przepisach „Państwa członkowskie nie zakazują swoim instytucjom zamawiającym korzystania 
ze scentralizowanych działań zakupowych realizowanych przez centralne jednostki zakupujące, 
które znajdują się w innym państwie członkowskim.” 
Niemniej jednak pomiędzy wyartykułowanym w dyrektywie zakazem wprowadzania ograniczeń 
w dostępie do scentralizowanych działań zakupowych realizowanych przez centralne jednostki 
zakupujące innego państwie członkowskiego a propozycją przepisu art. 15c projektu istnieje 
zasadnicza różnica.  
Proponowane rozwiązania wykraczają daleko poza obowiązek wynikający z Dyrektyw. Ponadto, 
rozwiązanie nie przewiduje żadnych rozwiązań umożliwiającym przedsiębiorcom z Polski realne 
uczestnictwo w „polskich” zamówieniach udzielanych za granicą. 
 
Izba wnosi o: 
 
1) Ograniczenie możliwości stosowania przepisu art. 15c wyłącznie do zamówień o wartości 

równej lub wyższej niż tzw. „progi unijne”1, a więc tylko i wyłącznie do zamówień do których 

zastosowanie mają Dyrektywy UE. 

2) Wyłączenie możliwości stosowania przepisu art. 15c w zamówieniach z dziedziny obronności 

i bezpieczeństwa, albowiem Dyrektywa 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. nie przewiduje 

możliwości udzielania zamówień przez centralną jednostkę zakupującą posiadającą siedzibę 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w tej dziedzinie. 

3) Jednoznaczne przesądzenie, iż korzystanie ze scentralizowanych działań zakupowych 

realizowanych przez centralną jednostkę zakupującą posiadającą siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej jest możliwe tylko w zakresie nabywania dostaw lub usług z 

przeznaczeniem dla instytucji zamawiających oraz udzielania zamówień publicznych lub 

zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla 

instytucji zamawiających. Jest to o tyle istotne, iż ograniczy możliwości korzystania z innych 

działań centralnej jednostki zakupowej. 

Powyższe wynika z art. 39 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz 57 ust. 2 Dyrektywy 
2014/25/UE: „W odniesieniu do scentralizowanych działań zakupowych realizowanych przez 
centralną jednostkę zakupującą znajdującą się w innym państwie członkowskim niż 
instytucja zamawiająca, państwa członkowskie mogą jednak sprecyzować, że ich instytucje 
zamawiające mogą korzystać jedynie ze scentralizowanych działań zakupowych określonych 
w art. 2 ust. 1 pkt 14 lit. a) lub b).” 

                                                      
1
 Obecnie progi wynoszą odpowiednio 5 225 tys euro dla robót budowlanych oraz dla dostaw i usług w zależności od 

rodzaju zamawiającego odpowiednio 135 000 euro (administracja centralna), 209 000 euro (samorządowa) lub 
418 000 euro (pozostali zamawiający i zamówienia obronne) 
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Ewentualnie, analogicznie jak w Dyrektywach, właściwe jest zdefiniowanie pojęcia 
scentralizowanych działań zakupowych w art. 2 ustawy Pzp oraz stosowne odesłanie do tej 
definicji w art. 15c ustawy. 

4) Zamawiający krajowy korzystając z działań zakupowych w innym państwie członkowskim 

istotnie ogranicza możliwości ubiegania się polskim przedsiębiorcom. Jak wynika bowiem z 

projektowanego przepisu, do takiej procedury zastosowanie znajdą przepisy innego 

państwa członkowskiego. Powyższe, już samo w sobie stanowi barierę dla polskich 

przedsiębiorców, którzy z zasady nie znają rozwiązań prawnych właściwych dla innego 

państwa członkowskiego. Naturalną barierą w dostępie jest także bariera językowa. Stąd też, 

powyższe rozwiązania dodatkowo  powinny przewidywać rozwiązania wzmacniające 

pozycję przedsiębiorców z Polski chcących uczestniczyć w „polskich” zamówieniach 

ewentualnie udzielanych za granicą. Stąd też wnosimy o uzupełnienie powyższych norm o: 

- nakaz publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 
także w języku polskim przez centralną jednostkę zakupową innego państwa jako 
autentycznego tekstu ogłoszenia. Jak wskazuje art. 51 ust. 3 Dyrektywy 2014/24/UE 
„Ogłoszenia, o których mowa w art. 48, 49 i 50, są publikowane w całości w języku 
urzędowym lub językach urzędowych instytucji Unii, wybranych przez instytucję 
zamawiającą. Ta wersja językowa lub te wersje językowe stanowi(-ą) jedyny autentyczny 
tekst/jedyne autentyczne teksty ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy 
każdego ogłoszenia publikuje się w pozostałych językach urzędowych instytucji Unii.” 
- nałożenie obowiązku publikacji takiego ogłoszenia także w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie internetowej polskiej instytucji zamawiającej; 
 - zapewnienie dostępności do przepisów mających zastosowanie w procedurze udzielania 
zamówień publicznych w języku polskim; 
- zapewnienie dostępności dokumentacji przetargowej także w języku polskim; 
- możliwość złożenia oferty lub wniosku także w języku polskim (np. załącznik V do 
Dyrektywy, pkt 22 Część C: Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu). 

5) Ponadto, właściwe jest monitorowanie zakresu w jakim instytucje zamawiające korzystają z 
możliwości wskazanej w projektowanym art. 15c ustawy Pzp. Tym samym, instytucja 
zamawiająca, przed skorzystaniem z usług centralnej jednostki zakupującej posiadającą 
siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, powinna być zobowiązana do 
poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw gospodarki, pod rygorem 
właściwej sankcji. 

6) Pod rozwagę, Izba poddaje także zasadność wprowadzenia do ustawy jednoznacznej regulacji 
umożliwiającej polskiemu centralnemu zamawiającemu (obecnie – Centrum Usług 
Wspólnych) udzielanie zamówień na rzecz podmiotów zamawiających z innych państw 
członkowskich UE. 

 

4.) Ad. art. 1 pkt 32 lit. a)  projektu ustawy w zakresie propozycji art. 24 ust. 1 pkt 12 lit. d) – 

możliwość wykluczenia wykonawcy z powodu prawomocnego skazania za popełnienie 

przestępstwa skarbowego.  

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) pod groźbą kary grzywny określonej w 
stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Kodeks karny 
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skarbowy (kks) penalizuje czyny polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa 
finansowego należącego do obszaru zadań Ministra Finansów, tj. prawa podatkowego, celnego, 
dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych.  

Norma nakazująca wykluczenie wykonawcy za każdy typ przestępstwa skarbowego nie ma 
swego uzasadnienia w Dyrektywach UE.  

Tym samym, Izba wnosi o wykreślenie art. 24 ust. pkt 12 lit. d) ustawy Pzp. 

 

5.) Ad. art. 1 pkt 32 lit. a)  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 24 ust. 1 pkt 12 lit. 

c). 

Zgodnie z propozycją zawartą ww. przepisie przewiduje się wykluczenie wykonawców z 
postępowania, którzy popełnili „przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przestępstwo przeciwko środowisku lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową.” Jednocześnie za popełnienie ww. przestępstwa przewiduje się możliwość 
wykluczenia z postępowań do lat 5. 

Ponadto, projekt przewiduje w art. 24 ust. 2 pkt 4-6 wykluczenie wykonawcy, „którego 
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych.” 

 Istnieje wprawdzie możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania przewidziana w art. 57 
ust. 4 lit. a) Dyrektywy za powyższe czyny, przy czym Dyrektywa w art. 56 ust. 7 wskazuje, iż 
okres wykluczenia nie może przekraczać trzech lat od daty odnośnego zdarzenia „w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4”.  

Tym samym, prawo europejskie przewiduje możliwość wykluczenia wykonawców 
naruszających obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy tylko i wyłącznie w okresie do 3 lat od popełnienia czynu a nie 5 jak przewiduje projekt 
ustawy. 

Izba wnosi zatem o zmianę ww. przepisów w celu przywrócenia stanu zgodności z 
prawem europejskim. 

Ponadto, w świetle Dyrektywy 2014/24/UE nie istnieje podstawa prawna do 
wykluczenia z postępowania wykonawców za „przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu” jak przewiduje to propozycja art. 24 ust. 1 pkt 12 lit.c) projektu ustawy. 

 

6.) Ad. art. 1 pkt 32 lit. a)  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 24 ust. 1 oraz  art. 1 

pkt 32 lit. b)  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy – 

wykluczenie wykonawców m.in. z powodu braku płatności podatków lub składek na 

ubezpieczenia społeczne.  

 
Zgodnie z art. 57 ust. 3 Dyrektywy:  
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„Państwa członkowskie mogą przewidzieć odstępstwo od obowiązku wykluczenia, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na nadrzędne względy związane z 
interesem publicznym, takich jak zdrowie publiczne lub ochrona środowiska. 

Państwa członkowskie mogą też przewidzieć odstępstwo od obowiązku wykluczenia, o którym 
mowa w ust. 2, w przypadku gdy wykluczenie byłoby w sposób wyraźny nieproporcjonalne, w 
szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
niewielka lub gdy – w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne – wykonawca został poinformowany o dokładnej 
należnej kwocie w takim terminie, że nie miał możliwości podjęcia środków przewidzianych w 
ust. 2 akapit trzeci przed upływem terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału lub, w 
przypadku procedur otwartych, terminu złożenia oferty.” 

Projekt ustawy nie przewiduje wskazanych przez Dyrektywę wyjątków od obowiązku 
wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

Izba wnosi o wdrożenie do polskiego porządku prawnego normy art. 57 ust. 3 Dyrektywy 
przewidującej wyjątki od wykluczenia wykonawców z postępowania. 

 

7.) Ad. art. 1 pkt 32 lit. a)  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 24 ust. 1 pkt 17. 

Zgodnie z propozycją dotyczącą art. 24 ust. 1 pkt 17, przewiduje się wykluczenie wykonawcy z 
postępowania, „który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” 

Zgodnie z art. 57 ust. 4 lit. i) Dyrektywy 2014/24/UE przewiduje się możliwość wykluczenia 
wykonawcy z postępowania „wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd 
informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia.” 

Projekt znacząco poszerza okoliczności w których wykonawca wykluczony będzie z postępowań 
o zamówienie publiczne.  

Tym samym, Izba wnosi o nadanie brzmienia art. 24 ust. 1 pkt 17 zgodnego z cyt. przepisem 
Dyrektywy poprzez: 

- wykreślenie „lekkomyślności” jako przyczyny podania błędnej informacji  i kwalifikującej 
wykluczenie wykonawcy z postępowania; 

- zastąpienie zwrotu „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” na „w sprawie 
udzielenia zamówienia”. 

 

8.) Ad. art. 1 pkt 32 lit. b)  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp w brzmieniu proponowanym w projekcie, 
zamawiający posiadałby uprawnienie do wykluczenia wykonawcy: 
„2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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3) który dopuścił się istotnych lub uporczywych braków w spełnieniu merytorycznych wymogów 
wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
zawartych z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy, odszkodowania, kary umownej lub innych, porównywalnych sankcji;” 

Tym samym, projekt ustawy przewiduje dwie podstawy prawne wykluczenia wykonawcy na tę 
samą okoliczność – niewywiązywania się przez wykonawcę ze zobowiązań umownych.  

Wprawdzie w sprawie C 456/11 TSUE uznał, iż nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia publicznego w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wykonawcy może stanowić poważne wykroczenie zawodowe, niemniej jednak orzeczenie to 
wydane zostało jeszcze na gruncie starych Dyrektyw z 2004 roku. Odmiennie niż obecne 
Dyrektywy z 2014 roku, w ówcześnie obowiązujących Dyrektywach kwestia nie wykonywania 
zamówień i potencjalnej sankcji wykluczenia wykonawcy nie była jednoznacznie uregulowana.  

Obecnie, materia ta regulowana jest już w art. 47 ust. 4 lit. g) Dyrektywy 2014/24/UE: „g) jeżeli 
wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu 
w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z 
podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do 
wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych 
sankcji;”  

Cyt. przepis art. 47 ust. 4 lit. g) Dyrektywy implementowany jest poprzez art. 24 ust. 2 pkt 3. Jak 
się wydaje w jego zakresie mieści się także sankcja za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia publicznego w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wykonawcy.  

Z tego względu Izba postuluje,  

1) wykreślenie z projektu art. 24 ust. 2 pkt 2 zwrotu „w szczególności, gdy wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie publiczne” albowiem materia ta regulowana już jest w art. 24 ust. 2 

pkt 3 wdrażającym normę art. 47 ust. 4 lit. g) Dyrektywy 2014/24/UE. Na to, iż w zakres 

pojęcia „poważnego wykroczenia zawodowego” nie wchodzą już wykroczenia związane z 

realizacją umów wskazywać może Dyrektywa 2014/23/UE regulująca koncesje, która 

przewiduje wykluczenie wykonawcy z powodu „poważnego naruszenia etyki zawodowej, 

które podaje w wątpliwość jego uczciwość” (art. 38 ust. 7 lit. c); 

2) wskazanie, iż przykładem poważnego wykroczenia zawodowego może być naruszenie 

praw własności intelektualnej na co wskazuje motyw 101 preambuły do Dyrektywy: 

„Ponadto instytucje zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania wykonawców, 

którzy okazali się nierzetelni, na przykład z powodu naruszeń obowiązków środowiskowych 

lub społecznych, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych, lub 

innych form poważnych wykroczeń zawodowych, takich jak naruszenie reguł konkurencji 

lub praw własności intelektualnej.” 

3) wykreślenie z projektu art. 24 ust. 2 pkt 3 sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania 

z powodu zapłaty „kary umownej” i doprowadzenie przepisu do stanu zgodności z 

prawem unijnym (47 ust. 4 lit. g) Dyrektywy 2014/24/UE). 
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9.) Ad. art. 1 pkt 88  projektu ustawy w zakresie odnoszącym się do art. 91 ust. 2a. 

„Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze 
przekraczającej 40%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe, z 
zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 
i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały 
uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia." 

Co do zasady, rozwiązanie ograniczające możliwości stosowania ceny jako jedynego kryterium 
oceny ofert oraz ograniczenie wagi tego kryterium do 40% jest pozytywnie oceniane przez 
przedsiębiorców działających w Izbie.  

Niestety przewidziany dla tego rozwiązania wyjątek odnoszący się do zamówień o ustalonych 
standardach jakościowych, może sprawić, iż rozwiązanie to może nie  znaleźć swego 
praktycznego zastosowania w branży produktów biurowo-szkolnych. Niestety, w myśl 
obiegowej opinii, produkty biurowe traktowane są jako produkty o ustalonych standardach 
jakościowych, co nie odpowiada rzeczywistości. Opinię tę wzmacnia stanowisko Urzędu 
Zamówień Publicznych, który w swej opinii dotyczącej trybu zapytania o cenę wskazuje jako 
przykład produktów powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych na 
artykuły biurowe. „Przyjęcie, że określone usługi czy dostawy są standardowe oznacza, iż 
przynajmniej pięciu wykonawców świadczących usługi lub dostawy określonego rodzaju, 
będącego w sferze zainteresowania zamawiającego, powinno oferować produkty lub usługi 
zestandaryzowane umożliwiające zamawiającemu ich nabycie o takiej samej lub zbliżonej 
jakości. A zatem, niezależnie od tego, który z wykonawców będzie ostatecznie realizował 
zamówienie, na etapie składania ofert jedynym czynnikiem różnicującym oferty powinna być 
cena. Na rynku dostaw, w trybie zapytania o cenę mogą zostać zakupione np. artykuły biurowe, 
produkty spożywcze różnego asortymentu, opał, paliwo. Na rynku usług w trybie zapytania o 
cenę mogą być nabywane m.in. standardowe usługi poligraficzne, usługi utrzymania czystości 
czy usługi pralnicze.” (opinia UZP „Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę” dostępna na 
stronie www.uzp.go.pl) . 

 

Tym samym, Izba wnosi o  zmianę art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i nadanie brzmienia: 

„Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o 
wadze przekraczającej 40%, jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest poprzez odniesienie do 
norm wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku 
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku 
do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia koszty cyklu życia." 

Powyższe rozwiązanie może przyczynić się do szerszego korzystania z norm przez administrację 
publiczną zapewniając wyższą jakość udzielanych zamówień oraz rzeczywiste otwarcie 
zamówień na konkurencję. 

10.) Jednym z istotniejszych zagadnień dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

zamówień publicznych jest sposób i zasady funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. 

W swej praktyce orzeczniczej, Izba właściwie nie korzysta  z instytucji biegłego. W 
szczególności jest to dolegliwe w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, a więc 
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sprawach w których prawidłowe rozstrzygnięcie uzależnione jest od posiadania wiadomości 
specjalnych.  

Stąd też, Izba wnosi o zmianę art. 154 pkt 5 oraz 190 ust. 4 ustawy Pzp w kierunku 
przyznania podmiotom wpisanym na listę Prezesa UZP (w szczególności izbom gospodarczym i 
samorządom zawodowym niektórych przedsiębiorców) prawa do wydawania opinii w sprawach 
rozstrzyganych przez KIO na jej wniosek. 

Powyższe powinno przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień 
publicznych, zapewnić sprawność postępowania przed KIO oraz podnieść poziom jakości 
wydawanego orzecznictwa. 

 

Z poważaniem,  
 
 

Tomasz Świgost 
Prezes Zarządu IPBBS 
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