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Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Nr DDRIII.0221.1.2018.PG Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przedstawia poniżej uwagi
do „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych” zarówno w zakresie przedstawionych
dziewięciu obszarów, jak również dodatkowe uwagi wynikające ze stosowania aktualnie
obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
Propozycja do dyskusji 1 - Analiza poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Uważamy

za

zasadne

poddanie

pod

dyskusję

konieczności

uwzględnienia

w przeprowadzanej analizie i stopnia szczegółowości w tym zakresie w odniesieniu do
określenia ryzyk związanych z realizacją zamówienia. Jest to bardzo złożone zagadnienie,
które nie tylko może rodzić wątpliwości w przypadku kontroli, ale jest bardzo czasochłonne
i wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy. Pojęcie „określenie” może być nawet utożsamiane
z wartościowaniem poszczególnych ryzyk.
Propozycja do dyskusji 2 - Obniżenie progu warunkującego stosowanie ustawy
Dla robót budowlanych rekomendujemy utrzymanie progu bagatelności w wysokości aktualnie
obowiązującej, a więc 30 tys. EUR.
Propozycja do dyskusji 3 - Procedury szczególne w zamówieniach publicznych
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Zasadna jest dyskusja dotycząca wyodrębnienia do osobnej ustawy regulacji dotyczących
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa z uwagi na ich specyfikę. W ocenie
OIGD opracowanie odrębnej ustawy sprzyjać będzie większej profesjonalizacji w obrębie
dwóch praktycznie całkowicie odmiennych rynków.
Propozycja do dyskusji 4 - możliwość zarezerwowania zamówień podprogowych dla MŚP
OIGD pozytywnie odnosi się do propozycji wprowadzenia zamówień zastrzeżonych bądź
z innymi preferencjami dla MŚP. Zwracamy jednak uwagę, że duże podmioty mogą powołać
niewielkie spółki, które pozwolą im uczestniczyć w takich zamówieniach i wyeliminuje to
niejako słuszną koncepcję mającą na celu wspieranie rzeczywistych MŚP.
Propozycja do dyskusji 5 - Rzecznik MŚP
OIGD pozytywnie odnosi się do tej koncepcji.
Propozycja do dyskusji 6 - Propozycja informacji zwrotnej
OIGD negatywnie odnosi się do tej koncepcji.
Propozycja do dyskusji 7 - Propozycja certyfikacji wykonawców
OIGD od wielu lat rekomenduje takie właśnie rozwiązanie. Powinno to uprościć
i odbiurokratyzować postępowania o zamówienie, ale także je znacznie przyspieszyć.
W pierwszym

etapie

warto

rozważyć

wprowadzenie

jednej

instytucji

weryfikującej

wykonawców w zakresie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie,
oczywiście obligatoryjnych i możliwych do ustalenia bez weryfikacji wymaganych warunków
udziału
w postępowaniu określanych odrębnie dla każdego postępowania przez zamawiającego oraz
wynikających z okoliczności właściwych dla danego postępowania.
Propozycja do dyskusji 8 - Prekluzja dowodowa
Wprawdzie nadrzędnym celem jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie zgodnie
z prawem, ale co do zasady środki ochrony prawnej powinny wskazywać na ściśle
sprecyzowane okoliczności. OIGD pozytywnie odnosi się do tej koncepcji uwzględniając,
iż możliwe byłoby późniejsze zgłoszenie wniosków dowodowych, w sytuacji,

gdy strona

uprawdopodobni, że ich niezgłoszenie we wskazanych pismach było niezawinione lub że
uwzględnienie spóźnionych wniosków dowodowych nie spowoduje zwłoki w rozpoznawaniu
sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
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Propozycja do dyskusji 9 - Propozycja dotycząca list kontrolnych (tzw. checklist)
W ocenie OIGD zasadne jest przede wszystkim ustalenie kompetencji organów kontrolnych.
Lista kontrolna wynikałaby wtedy z przyznanych danemu organowi kompetencji. Nie powinno
być tak, że w tym samym czasie kontrolowane jest to samo postępowanie o zamówienie
i często z różnym rezultatem.

Dodatkowe uwagi:
1. Wyłączenie zamówień poniżej progów unijnych z reżimu przepisów dyrektyw
unijnych w sprawie zamówień publicznych i tym samym opracowanie
odrębnej ustawy dla zamówień poniżej tej wartości.
Postulujemy, aby zamówienia poniżej tzw. progów unijnych były prowadzone
w oparciu o odrębne przepisy krajowe z poszanowaniem zasad traktatowych.
Dyrektywy

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

w

sprawie

zamówień

publicznych stanowią, iż udzielanie zamówień publicznych przez instytucje
państw członkowskich lub w imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami
Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności z zasadą
swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody
świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak:
zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasadą wzajemnego
uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Nowe przepisy
powinny zatem odpowiadać tym zasadom.
Nowa ustawa powinna przynieść znaczące uproszczenie postępowań dla
zamówień poniżej progów unijnych. Spodziewanym skutkiem wnioskowanej
regulacji

jest

wzmocnienie

roli

lokalnych

rynków

oraz

zwiększenie

konkurencyjności MŚP, a tym samym zwiększenie szans polskich przedsiębiorstw
na uczestnictwo w systemie zamówień publicznych.
2. Zatrzymywanie wadium na podstawie art.46 ust.4 a ustawy.
Zważywszy, iż Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę sygn. akt
III CZP 27/17, że wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

w brzmieniu

obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz.
907), także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty
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lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a rozumienie warunków udziału może być
odmienne i wykonawca nieświadomie może zinterpretować je odmiennie, niż
Zamawiający czy Krajowa Izba Odwoławcza, sankcja z tego tytułu wydaje się
nadmierna. Wykonawca nie powinien być karany i to w tak drastyczny sposób, za
odmienną, nawet jeśli jest ona niewłaściwa z uwagi na inne rozumienie, ocenę
spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie inaczej, niż
wykluczeniem i w konsekwencji odrzuceniem oferty. Nie zawsze również sposób
poprawienia innej omyłki przez zamawiającego musi być prawidłowy.
Sankcja

określona

w

ustawie

jest

nadmierna

i negatywnie

wpływa

na

konkurencyjność postępowań o zamówienie.
[Przepis: 46.4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej].
3. Wykluczanie podwykonawców.
Zważywszy, że:
(i) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
(dyrektywa klasyczna) w artykule 71 [Podwykonawstwo] stanowi, że

instytucje

zamawiające mogą, zgodnie z art. 59, 60 i 61 sprawdzić lub zostać zobowiązane przez
państwa

członkowskie

do

sprawdzenia,

czy

istnieją

podstawy

wykluczenia

podwykonawców na mocy art. 57 i w takich przypadkach instytucja zamawiająca
wymaga, by wykonawca zastąpił podwykonawcę, w odniesieniu do którego weryfikacja
wykazała, że istnieją obowiązkowe podstawy wykluczenia. Instytucja zamawiająca
może wymagać lub zostać zobowiązana przez państwa członkowskie do wymagania,
by wykonawca zastąpił podwykonawcę, w odniesieniu do którego weryfikacja
wykazała, że istnieją nieobowiązkowe podstawy wykluczenia.
(ii) Ustawa Prawo zamówień w art. 36 ba nakłada na wykonawcę obowiązek,
w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy
(może to również dotyczyć dalszych podwykonawców) zachodzą podstawy
wykluczenia, zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzenia
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wykonania części zamówienia podwykonawcy, co poprzedzone jest złożeniem
oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy –
za zasadne uważamy odstąpienie od tych wymagań. Prowadzi to zarówno do
uciążliwych obowiązków po stronie wykonawców, podwykonawców i zamawiających
(jednolity europejski dokument zamówienia nawet w przypadku niewielkich części
zamówień nadprogowych), jak i braku możliwości rehabilitacji części podwykonawców,
których uchybienia były stosunkowo niewielkie.
Nie można również pomijać możliwych utrudnień w realizacji inwestycji, z uwagi
zarówno na niezbędny czas na sporządzenie i weryfikację dokumentów, jak
i ograniczenie już i tak płytkiego rynku podwykonawców.
4. Wyeliminowanie terminowych ograniczeń

w występowaniu wykonawców

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako
„siwz”).
Obecna ustawa znacząco ogranicza

wykonawcom w czasie uprawnienia do

występowania o wyjaśnienie siwz, a praktycznie uniemożliwia - z uwagi właśnie na te
uregulowania prawne - takie działania w zakresie odniesienia się do odpowiedzi
zamawiającego na wcześniejsze wystąpienia wykonawców, bądź w odniesieniu do
dokumentów udostępnianych przez zamawiającego w późniejszych terminach.
Możliwa jest nawet całkowita zmiana dokumentów pierwotnych, a zamawiający nie jest
zobligowany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Z całą pewnością nie
sprzyja to efektywności zamówień publicznych i sprawności realizacji zamówień.
Długość postępowania, co do zasady nie powinna być nadrzędną wartością. Nie ulega
wątpliwości, iż rzetelne przygotowanie postępowania pozwoliliby na wyeliminowanie
wielu wątpliwości, które stanowią podstawę wystąpień wykonawców o wyjaśnienia
- niestety zwykle jest odwrotnie, to właśnie przygotowanie merytoryczne, a nie
proceduralne postępowania pozostawia wiele do życzenia. Przenoszenie wątpliwości
i niejasności związanych w szczególności z przedmiotem umowy i warunkami realizacji
zamówienia na etap jego realizacji wpływa natomiast negatywnie na jego realizację
– czas i koszty i skutkuje licznymi sporami.
[Przepisy: Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
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2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1a.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.
1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1.].
5. Wprowadzenie limitu kar umownych dla Stron, a w zasadzie dla wykonawców
(Zamawiający zwykle takich kar dla siebie w umowie nie formułuje).
Zamawiający wprowadzają coraz większą ilość i przeróżne rodzaje kar umownych,
które będzie zmuszony zapłacić wykonawca w przypadku zaistnienia przesłanek
tam sformułowanych. Kary te często naliczane są z błahych i absurdalnych
przyczyn nie zawsze obciążających Wykonawcę. Wpływa to negatywnie na
realizację zamówień publicznych, ograniczenie konkurencji i generuje ogromną
liczbę sporów. Może także nawet prowadzić do upadłości wykonawców i to nawet
tych rzetelnych.
6. Usunięcie przepisu o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy wobec
zamawiającego w przypadku podmiotów występujących wspólnie.
Zważywszy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako
„TSUE” lub „Trybunał”) z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt
wydane w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na pytania Krajowej Izby
Odwoławczej, a w szczególności na treść tego wyroku w części stanowiącej
odpowiedź na pytanie piąte, a mianowicie, iż art.44 dyrektywy 2004/18/WE
w związku z art.48 ust.2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania
wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób,
że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu
o udzielenie

zamówienia

publicznego

polegał

na

doświadczeniu

grupy

wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli
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faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji, nie powinno się obciążać
wykonawcy odpowiedzialnością za działanie, którym nie może się legitymować
w związku

z

ubieganiem

się

o

zamówienie.

Takie

postrzeganie

roli

i odpowiedzialności wykonawcy wyklucza się wzajemnie.

Mając zatem na względzie, iż art. 141 ustawy Pzp statuuje solidarną
odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w myśl
postanowień art.23 ust.1 ustawy Pzp za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy,

a konsekwencją

takiego

postanowienia jest brak zróżnicowania odpowiedzialności w stosunku do
któregokolwiek spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (tak: wyrok KIO z dnia 3.06.2016 r., sygn. akt. 808/16), w ocenie OIGD
konieczna jest zmiana przepisów w tym zakresie tak, aby nie uchybiając tezom
wyroku TSUE C-387/14 Esaprojekt, nie utrudniać przedsiębiorcom dostępu do
rynku zamówień publicznych.
7. Obniżenie wpisów od odwołań i skarg do sądów
Obecnie obowiązujące wpisy i ich wysokość wielu MŚP ograniczają prawo do
wnoszenia środków ochrony prawnej - w szczególności z uwagi na konieczność
poniesienia wysokich kosztów. Część zamówień podprogowych ma niewielką
wartość,

a koszty

postępowania

odwoławczego,

w

szczególności

wobec

niejednolitej linii orzeczniczej i trudności w ocenie skuteczności wnoszonych
środków ochrony prawnej, są stosunkowo wysokie.
8. Wprowadzenie

przepisów

wykonawczych

i

upowszechnienie

metod

obliczania cyklu życia produktów w odniesieniu do szeroko rozumianych
robót budowlanych, w tym infrastrukturalnych (a nie tylko w odniesieniu do
budynków), tym samym umożliwiając szerokie stosowanie takiego kryterium
pozacenowego.
Mając na względzie trudności w znalezieniu optymalnych pozacenowych kryteriów
oceny ofert umożliwiających wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, takie
rozwiązanie powinno pozwolić na uzyskanie oszczędności w dłuższym okresie
czasu, a tym samym zapewnić odpowiednią efektywność zamówień publicznych.
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9. Wydłużenie terminów na składanie ofert w zamówieniach na roboty
budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Sytuacja, w której ustawodawca co do zasady dopuścił i powszechnie jest
stosowany taki sam minimalny termin na składanie ofert w przypadku postępowań
o zamówienie realizowanych w formule „wybuduj” i w formule „zaprojektuj
i

wybuduj”

niekorzystnie

wpływa

na

postępowaniach, a przede wszystkim na

uczciwą

konkurencję

w

takich

jakość ofert i w konsekwencji na

realizację zamówienia.
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku zamówień prowadzonych w formule
„zaprojektuj i wybuduj” wykonawca musi przed złożeniem oferty przeprowadzić
pewne prace przedprojektowe i dopiero w oparciu o nie sporządzić wycenę.
Wydłuża to znacząco przygotowanie oferty, co niestety nie przekłada się na
adekwatne ustalania terminów składania ofert przez zamawiających, którzy zwykle
dążąc do zmniejszenia liczby wyjaśnień terminy te maksymalnie skracają.
[Przepisy: Art.43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia
oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.
2.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może
być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.
2a. W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6, termin składania ofert nie może
być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.
2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin
określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie
informacyjne

zawierało

wszystkie

informacje

wymagane

dla

ogłoszenia

o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego
ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co
najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
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2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu
składania ofert jest uzasadnione.
3. (uchylony).].

10. Wprowadzenie minimalnego terminu na przekazanie przez zamawiającego
informacji o zmianie terminu składania ofert.
W aktualnym stanie prawnym zamawiający może przesunąć termin składania ofert,
tuż przed ich złożeniem. Nie powinno tak być. Na sprawy proceduralne, w tym
w szczególności aneksy do gwarancji wadialnych niezbędny jest pewien czas. Brak
takiego przepisu może negatywnie wpływać na konkurencyjność postępowań.
[Przepisy: art. 38. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest
udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.]
11. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego
wykonania umowy i powiązanie z wielkością/charakterem zamówienia.
Dość powszechną praktyką zamawiających jest określanie wysokości wadium
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy na ,maksymalnym poziomie
określonym w ustawie. Wpływa to negatywnie na konkurencyjność postępowań
i utrudnia dostęp do zamówień wielu MŚP, bądź ogranicza ich rozwój.
12. Obligatoryjność zaliczek.
Możliwość wzięcia zaliczki, oczywiście zabezpieczonej od pewnej wysokości
stosowną gwarancją, w szczególności w przypadku zamówień na roboty
budowlane i na dostawy wymagające przedpłat, a nawet na usługi takie, jak usługi
projektowe, powinna pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność postępowań. Brak
możliwości wzięcia zaliczki powinien co do zasady stanowić wyjątek (zwykle z
uwagi na charakter zamówienia). Powinno to przynieść efekt w postaci obniżenia
kosztów zamówień publicznych.
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13. Dążenie do szybkiego zakończenia sporów – umowy o zamówienie publiczne
nie powinny być rozliczane przez Sądy.

Zamawiający często w trakcie realizacji zamówienia unikają podejmowania decyzji
w zakresie zmian treści umowy, a w szczególności prowadzących do zmian
wysokości wynagrodzenia i czasu realizacji, i to pomimo obiektywnych sytuacji
wystąpienia takiej konieczności.
Z uwagi na działania organów kontrolnych wolą rozstrzygniecie tych problemów
przenieść do sądów. Często również dla prawidłowej realizacji zamówienia
konieczna jest realizacja robót/usług dodatkowych, czy też zamawiający nakazuje
prowadzeń działań lub zmian wykraczających poza zakres zobowiązań umownych,
za które nie chce ostatecznie zapłacić wykonawcy. Prowadzi to do licznych sporów
przed sądami. Umowy o zamówienie publiczne nie powinny być rozliczane przez
sądy. Wykonawcy mogą takiego rozstrzygnięcia nie doczekać – wcześniej mogą
upaść. Rekomenduje się wprowadzenie rozjemstwa w sporach już
realizacji

zamówienia

i

polubowne

rozstrzyganie

sporów,

w trakcie

jako

mające

pierwszeństwo przed postępowaniami przed sądami.
14. Uregulowanie zagadnienia częstości płatności za realizację zamówienia.
Co do zasady powinno się dążyć do płynnego regulowania płatności wykonawcom,
a termin ten powinien być powiązany z momentem powstania obowiązku
podatkowego po stronie wykonawcy – przedsiębiorca nie powinien finansować
zamówienia

dłużej

niż

2

miesiące.

Przeciwne

działania

ograniczają

konkurencyjność postępowań i utrudniają MŚP dostęp do ich realizacji.
15. Doprecyzowanie zakresu informacji, które stanowią tajemnicę Wykonawcy.
Szersza jawność postępowania zapisana wprost w ustawie, w szczególności
w związku ze stosowaniem kryteriów pozacenowych.
Co do zasady, informacje stanowiące podstawę oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu i oceny ofert w zakresie przyjętych kryteriów powinny być
jawne. Mogą od tej zasady być jedynie wyjątki. Konieczne jest przeredagowanie
przepisów w taki sposób, aby zasada jawności nie była w dużej mierze zasada
pozorną. Duża liczba sporów przed KIO w tym zakresie wskazuje na konieczność
zmiany przepisów w tym zakresie.
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W tym celu konieczne jest uzupełnienie katalogu informacji, które nie mogą zostać
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, np. kosztorys, wykaz cen.
Wyłączeniem z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powinna zostać również objęta informacja
o personelu Wykonawcy.
Obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji o personelu Wykonawcy jest
niczym

nie

uzasadnionym

sprawdzenie,

czy utajniony

Zamawiającego.

Tym

zabiegiem,
personel

samym

uniemożliwiającym

spełnia

praktyka

warunki

utajniania

konkurentom

postawione

personelu

w

przez
sposób

nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Może to mieć jedynie uzasadnienie
w wyjątkowych przypadkach.
Nie sposób uznać, by informacja dotycząca posiadania określonego doświadczenia
stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa skoro posiadacz tego doświadczenia może
się na nie powoływać. Natomiast szeroko podnoszoną kwestię „podkupywania”
pracowników zainteresowany Wykonawca może uregulować w inny sposób (np.
zawierając z personelem umowę o wyłączności bądź umowę o zakazie
konkurencji).
Zwracamy uwagę, że ustawodawca pominął całkowicie jawność informacji
wynikających z pozacenowych kryteriów oceny ofert. Nie wiadomo czemu mają
służyć informacje w art.86 ust.4 ustawy Pzp.
[Przepisy: Art. 86 ust. 4 w zw. z art. 8 ust. 3: Podczas otwarcia ofert podaje się
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w

terminie

składania

ofert

lub

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu, zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.]

16. Ustawowy zakaz wprowadzania gwarancji jakości/rękojmi za wady ponad
trwałość i przydatność techniczną przedmiotów zamówienia.
Wielu Zamawiających nadużywając swojej pozycji wymaga spełnienia nierealnych
i niezasadnych technicznie wymagań w zakresie długości gwarancji jakości, w tym
gwarancji jakości na okres przekraczający trwałość i przydatność techniczną
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przedmiotów zamówienia. Może to promować nieuczciwych wykonawców,
a możliwość egzekucji uprawnień może okazać się iluzoryczna.
Stąd konieczna interwencja ustawodawcy i wprowadzenie zakazu stosowania
długości gwarancji jakości i rękojmi wymagających odtworzenie danego elementu
zamówienia, a więc wykraczających poza długość wynikającą z zasad wiedzy
technicznej – nie można mylić rękojmi za wady i gwarancji jakości z wymaganiem
utrzymania i serwisowania.
17. Zmiana systemu kontroli – zmniejszenie liczby instytucji kontrolujących
postępowania o zamówienie publiczne i ujednolicenie zasad tych kontroli.
Nadmierna liczba instytucji kontrolujących postępowanie o zamówienie publiczne
prowadzi do tego, iż każda z tych instytucji chce się wykazać znalezieniem wady
postępowania. Nie jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy nie ma jednolitego
orzecznictwa. Prowadzi to do braku pewności prawnej po stronie zamawiających
i wykonawców, a tym samym braku pewności w obrocie gospodarczym.
Dodatkowo utrudnia bieżące działania kontrolowanych.
18. Uregulowanie

zagadnienia

uzupełniania

próbek,

w szczególności

w kontekście wyroku TSUE C-131/16 Archus i Gama, tak, aby nie narazić się
na zarzut niedopuszczalnej zmiany oferty.
Mając na względzie utrwalone w doktrynie i orzecznictwie, przed zapadnięciem
wyroku TSUE C-131/16 Archus i Gama, stanowisko o bardzo szerokim
uzupełnianiu próbek traktowanych w przepisach, jak dokumenty, konieczne jest
nowe zdefiniowanie w tym zakresie, w taki sposób, aby nie została naruszona
zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
[Przepis: art. 26.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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3a. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.]
19. Jednoznaczne wskazanie terminów na wnoszenie środków ochrony prawnej
w przypadku udostępniania w postępowaniu o zamówienie przed złożeniem
ofert nowych informacji przez zamawiającego, a więc części siwz.
Wątpliwości budzi możliwość skarżenia postanowień siwz, udostępnianych
w postępowaniu w terminach późniejszych niż termin, o którym mowa w art.182
ust.2 ustawy Pzp.
[Przepisy: Art. 182. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.]
20. Usunięcie uprawnienia do żądania przez zamawiającego wskazania nazw
(firm) podwykonawców na etapie składania ofert.
Na etapie konstruowania oferty nie sposób co do zasady przesądzić o faktycznych
podwykonawcach, w szczególności w sytuacji, gdy wykonawca nie posiada wiedzy
czy dane zamówienie uzyska. Wprowadza się tylko niepotrzebne utrudnienia i
wątpliwości skutkujące sporami.
[Przepisy: Art. 36b ust.1: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców].
21. Jednoznaczne zapisy w odniesieniu do kluczowych elementów zamówienia,
które wykonawca winien zrealizować osobiście.
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Wątpliwości nasuwają się np. w sytuacji, czy w przypadku konstrukcji stalowej
montowanej w częściach na budowie, możliwe jest posłużenie się wytwórnią
podmiotu trzeciego, w sytuacji zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku
wykonania takiej konstrukcji przez wykonawcę osobiście. Konieczne jest
doprecyzowanie przepisu.
[Przepisy: Art. 36a. 2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego
wykonania przez wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na
dostawy.
2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub
roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług
lub robót.]
22. Doprecyzowanie i zawężenie przepisu, na podstawie którego z postępowania
o zamówienie wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób, niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu (art.24 ust.1 pkt.19 ustawy Pzp).
Wykonawca zawierający wiele umów z podwykonawcami nie posiada wiedzy
o losach i działaniach osób przez nie zatrudnianych. Zauważyć należy tymczasem,
że oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa powyżej
podpisywane jest przez wykonawcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.
23. Możliwość odstąpienia przez zamawiającego od badania czy oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny w sytuacji, gdy cena wykonawcy nie odbiega od
cen rynkowych, a nakaz badania niejako wynika wyłącznie z porównania
z szacunkową wartością zamówienia. Wskazujemy również na konieczność
uwzględniania w szacunkowej wartości zamówienia kosztów związanych
z działaniami wykonawcy w okresie gwarancji jakości i rękojmi w powiązaniu
z ich długością, zwłaszcza, że zamawiający często wymaga serwisowania,
pielęgnacji etc. w tym okresie, a tych kosztów zwykle wartość szacunkowa
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zamówienia nie obejmuje, zgodnie zresztą z przepisami dotyczącymi zasad
sporządzania kosztorysu inwestorskiego i ustalania wartości szacunkowej
zamówień na roboty budowlane.
[Przepisy: Art.90.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności
w zakresie:
1)

oszczędności

metody

wykonania

zamówienia,

wybranych

rozwiązań

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.]
24. Wprowadzenie wymogu podawania łącznie informacji o odrzuceniu ofert
i wykluczeniu wykonawcy

lub wprowadzenia jednej opłaty (wpisu) od
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odwołania, w sytuacji, gdy ten sam wykonawca skarży obie te czynności
w tym samym postępowaniu o zamówienie.
Sytuacja, w której zamawiający informuje w odmiennych terminach o odrzuceniu
oferty i wykluczeniu wykonawcy skutkuje odrębnością terminów dla wniesienia
środków ochrony prawnej. Tymczasem KIO może skumulować postępowania
odwoławcze,

pozbawiając

stronę

uprawnienia

do

cofnięcia/uwzględnienia

odwołania.
25. Ograniczenie

okoliczności

stanowiących

podstawę

do

wykluczenia

wykonawcy na skutek nie przedstawienia żądanych informacji do winy
umyślnej wykonawcy.
Szeroki katalog podstaw do wykluczenia i ich nieostrość pozwala na duży
subiektywizm, a także zagrożenia w sytuacji jakiegokolwiek błędu wykonawcy
w tym zakresie, w tym błędu w ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Obawa przed skutkami oceny dokonanej przez zamawiającego może negatywnie
przekładać się na konkurencyjność postępowań.
[Przepisy: Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu

lub

obiektywne

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, 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;]
26. Doprowadzenie

przesłanek

stanowiących

podstawę

wykluczenia

na

podstawie prawomocnych orzeczeń sądów za przestępstwo do zgodności
z dyrektywą.
Obecna sytuacja, w której w JEDZ wymienione są inne przesłanki (przestępstwa),
niż w przepisach ustawy, może sprawiać trudności w interpretacji i w konsekwencji
w zapisach tego oświadczenia. Dobrze byłoby doprowadzić przepisy ustawy w tym
zakresie do zgodności z dyrektywami i Rozporządzeniem w sprawie JEDZ.
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27. Wprowadzenie Specyfikacji Technicznych

Funkcjonalnych w

miejsce

precyzujących szczegółowo poszczególne wymagania (materiały, sprzęt,
transport, technologię, etc.).
Mając na względzie innowacyjność i postęp techniczny nie powinno się opisywać
w szczególności materiałów, sprzętu i transportu na długo przed rozpoczęciem
realizacji zamówienia; najważniejsze jest osiągniecie wymagań jakościowych.
28. Wprowadzenie

jako

obligatoryjnych

dla

zamawiającego

informacji

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym:
a) kopia mapy zasadniczej,
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzacja zieleni,
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także
wskazania

zamawiającego

dotyczące

zachowania

urządzeń

naziemnych

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
i) decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli jest wymagana.
Zważywszy, że w przypadku zamówień realizowanych w formule „zaprojektuj
i wybuduj” cena oferty i konsekwentnie wynagrodzenie wykonawcy zwykle stanowi
cenę ryczałtową, a większość ryzyk przenoszonych jest na wykonawcę,
wykonawca musi

znać parametry wyjściowe. Nie ma on możliwości

wcześniejszego przeprowadzenia, np. badan geologicznych czy pozyskania
samodzielnie innych danych.
29. Wprowadzenie jednoznacznego postanowienia, że zamawiający ponosi
odpowiedzialność za przekazane informacje w ramach postępowania
o zamówienie.
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Nie

sposób

zaakceptować

praktykę

zamawiającego,

przenoszącą

odpowiedzialność za przekazane w siwz informacje na wykonawcę.
30. Wprowadzenie

jednoznacznego

zapisu

o

możliwości

wnoszenia

zabezpieczenia należytego wykonania odrębnie na okres rękojmi za wady
- tuż przed rozpoczęciem okresu rękojmi.
Zważywszy na długie okresy rękojmi, występują trudności z uzyskaniem na taki
termin

zabezpieczeń.

Tymczasem

zamawiający

dysponuje

pełną

kwotą

zabezpieczenia na okres realizacji i w przypadku nieprzedłożenia dokumentu
w określonym terminie zawsze może takie zabezpieczenie zrealizować.
31. Jednoznaczne uregulowanie kwestii zagadnienia składania oświadczeń
i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, spełniania
warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji w przetargu
ograniczonym – czy należy składać równolegle JEDZ oraz oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, czy też te drugie
dokumenty, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.

32. Jednoznaczne uregulowanie możliwości zakresu ograniczenia podawania
informacji w JEDZ.
Skoro ideą wprowadzenia JEDZ było uproszczenie postępowania, a przede
wszystkim

umożliwienia

w dokumencie JEDZ,

Wykonawcy

złożenia

wstępnych

oświadczeń

a szczegółowych oświadczeń dopiero na wezwanie

Zamawiającego, zamawiający co do zasady winien być zobowiązany wskazywać
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, o których mowa
w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
Większość instytucji zamawiających nie wskazuje w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α. Powoduje to, że Wykonawcy wypełniają
wszystkie pozostałe sekcje części IV tj. Doświadczenie wykonawcy i personelu
wezwanie zamawiającego. Przeczy to idei jaka przyświecała wprowadzeniu JEDZ,
tj. uproszczeniu postępowania
[Przepisy: Art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP: 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
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lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d
ust. 3.
2.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu.
W JEDZ (sekcja α) znajduje się zapis, że Wykonawca powinien wypełnić pole
(dotyczące spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji) jedynie
w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, o których mowa
w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.]

33. Jednoznaczne uregulowanie zagadnienia opcji.
Ustawa nie precyzuje tego pojęcia. Nie precyzuje również dyrektywa. Jest to
natomiast coraz częściej wykorzystywane – zresztą bardzo użyteczne dla
zamawiających narzędzie. Zważywszy na to , że wykonawca co do zasady jest taka
opcją związany, warto byłoby doprecyzować to zagadnienie.
34. Przedłożenie do Komisji Europejskiej uwag do Rozporządzenia w sprawie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia i zaproponowanie
zmiany tego przepisu zgodnie z przedłożoną poniżej propozycją.
Stopień skomplikowania tego dokumentu, a także doktryna i orzecznictwo
nakazujące badanie spełniania warunków udziału w oparciu o ten właśnie
dokument, a następnie w oparciu o dokumenty szczegółowe, powoduje nadmierne
i istotne wydłużanie postępowań i wbrew założeniom – nadmierne obciążenie
biurokracją.
Dokument ten powinien co do zasady odpowiadać wymaganiom, jak
oświadczenie w przypadku postępowań podprogowych.
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35. Wprowadzenie

wstrzymania

możliwości

zawarcia

umowy

przez

Zamawiającego w przypadku wniesienia skargi do Sądu (od wyroku KIO).
Z uwagi na to, iż termin rozpatrzenia skargi jest ograniczony ustawą, sugeruje się
rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu zawarcia umowy analogicznie jak
w przypadku odwołania (art. 183 ust. 1 pzp).
.
36. Zmiana regulacji zawartych w art.42 ust.1 ustawy Pzp - nowe brzmienie „( ... )
albo od pierwszego dnia roboczego po publikacji ogłoszenia w

Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert."
W chwili obecnej dochodzi do sytuacji, że ogłoszenia są publikowane, np. w soboty
lub święta, które w Polsce są dniami wolnymi od pracy. Wówczas Zamawiający nie
ma możliwości terminowego zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia
o zamówieniu i SIWZ.
Jest to naruszenie ustawy, które w przypadku zadania dofinansowanego ze
środków UE grozi korektą finansową. Prowadzi to zwykle do unieważniania
postępowań i dezinformacji wykonawców.
37. Usprawnienie pracy Biuletynu Zamówień Publicznych.
W chwili obecnej treść ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych jest bardzo nieczytelna, ponieważ pojawiają się w nim punkty,
sformułowania, nie związane z danym zamówieniem. Dodatkowo sam system
zamieszczania ogłoszeń działa wadliwie: często zawiesza się i uniemożliwia
zamieszczenie ogłoszenia, nie wszystkie zmiany ogłoszenia zapisują się
w systemie.
38. Jednoznaczne

przesądzenie

w zakresie ingerencji w

o

granicach

uprawnień

zamawiającego

treść umów podwykonawczych na roboty

budowlane.

39. Wprowadzenie uregulowań w zakresie kryteriów oceny ofert na usługi
intelektualne.
W chwili obecnej istnieje jedynie rozporządzenie w odniesieniu do zamówień
publicznych na zakup pojazdów samochodowych. Istnieje konieczność takiego
uregulowania w odniesieniu do usług intelektualnych, w szczególności prac
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projektowych, gdyż Zamawiający obawiają się stosować kryteria pozacenowe
precyzyjnie nie wymienione w przepisach.
Stosowane w chwili obecnej kryteria spoza kryteriów wymienionych w ustawie
(długość gwarancji, skrócenie terminu wykonania zamówienia) prowadzą do
patologicznych sytuacji, w których Wykonawcy proponują wykonanie zamówienia
w nierealnym terminie bądź udzielają gwarancji na okres nie uzasadniony
gospodarczo.
[Przepisy: Art. 91 ust. 8 ustawy PZP: Minister właściwy do spraw gospodarki
określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą
wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny
charakter lub cel zamówienia publicznego.]

40. Konieczność doprecyzowania przepisu i zapewnienia braku uznaniowości
Zamawiającego przy ocenie możliwości uznania na dowolnym etapie
postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać (?), że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy w odniesieniu do którego Zamawiający uznał,
że Wykonawca ten nie posiada wymaganych zdolności jest art. 24 ust. 1 pkt 12 tj.
nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uznanie przez Zamawiającego, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności
może nastąpić już po uznaniu, że wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału
w postępowaniu (na każdym etapie postępowania), stąd potrzeba doprecyzowania
zapisu bądź określenia dodatkowej podstawy wykluczenia.
Nie jest również jasne, w jaki sposób Zamawiający ma oceniać „negatywny wpływ
na realizację zamówienia” (zbyt duża uznaniowość). Przeczy to pewności obrotu
gospodarczego.
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[Przepisy: Art. 22d ust. 2 ustawy PZP: Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.]
41. Zmiana przepisów w zakresie składania oświadczeń o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W chwili obecnej na Wykonawcę nałożony jest obowiązek ciągłego śledzenia
strony internetowej Zamawiającego oraz obowiązek dostarczenia w bardzo krótkim
czasie (3 dni) oryginału oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Bardzo często, dotrzymanie tego terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
jest niemożliwe.
Dodatkowo, w odniesieniu do Wykonawców, którzy nie pozostają w żadnej grupie
kapitałowej, powinno zostać umożliwione i uznane za wystarczające złożenie
jednego oświadczenia razem z ofertą.
[Przepisy: Art. 24 ust. 11 ustawy PZP: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1 a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d
ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.]
42. Usunięcie wątpliwości, co do osobistego wykonania przez wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na
dostawy.
w przypadku zastrzeżenia takiego obowiązku przez Zamawiającego.
Rekomendujemy uzupełnienie przepisów o zapis, iż w odniesieniu do wykonawcy nie
będącego osobą fizyczną, za osobiste wykonanie uważa się wykonanie zamówienia
za pomocą pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
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Obecnie pojęcie „osobistego wykonania” w odniesieniu do spółek i innych osób
prawnych nie jest jasne i jest różnie interpretowane, zarówno przez Wykonawców jak
i przez Zamawiających.
[Przepisy: Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na
dostawy.

43. Ograniczenie przesłanki wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt.16 – do postępowania, w którym taka okoliczność wystąpiła.
Opisane w art. 24 ust. 1 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania mają
określoną cezurę czasową, zgodnie z ust. 7.
Wyjątek stanowi przesłanka określona w ust. 1 pkt 16, co do której ustawodawca
nie przewidział okresu czasu, w którym, w sytuacji ziszczenia się przesłanki,
zamawiający zobowiązany jest do wykluczenia wykonawcy. To powoduje
w praktyce

wątpliwości

interpretacyjne.

Zgodnie

z

pojawiającymi

się

komentarzami, sytuacja określona w ust. 1 pkt 16 dotyczy wyłącznie postępowania,
w ramach którego została złożona oferta. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne
staje się doprecyzowanie tego zapisu
[Przepisy: Art. 24 ust. 7 - Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5–7
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– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne].
44. Rozważenie, zamiast wielkości 60%, jako maksymalnej dla wartości
kryterium cena wielkości 80%.
Często mamy do czynienia z bardzo ściśle zdefiniowanym przedmiotem
zamówienia (vide dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót). Zamawiający jednak z uwagi na trudności w uzasadnieniu
odstąpienia od stosowania kryteriów pozacenowych wprowadzają kryteria pozorne
lub nawet nierealne. Nie powinny one mieć w sytuacji jednoznacznego definiowania
przedmiotu zamówienia aż takiego znaczenia.
45. Włączenie do ustawy jednoznacznych postanowień o zakazie
możliwości wyłączenia

usunięcia

art. 632 §2, art. 3571 kc z umowy o zamówienie

publiczne.

46. Doprecyzowanie, że w przypadku realizacji zamówienia z udziałem
podwykonawców, wykonawca może posługiwać się takim doświadczeniem.
Zważywszy, że w ostatnim czasie zapadły co najmniej dwa orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt: KIO 326/18, KIO
327/18, wyrok KIO z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn. akt: KIO 568/18), w których
KIO powołując się na orzeczenie TSUE C-387/14 w sprawie Esaprojekt, dokonała
oceny realności dysponowania zasobem w postaci doświadczenia wykonawcy,
zrównując sytuację możliwości legitymowania się takim doświadczeniem przez
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członka konsorcjum z sytuacją, gdy na takie doświadczenie powołuje się
wykonawca, który zrealizował zamówienie z udziałem podwykonawców, konieczne
jest jednoznaczne zapisanie w ustawie, że wykonawcy mogą skutecznie
powoływać

się,

na

doświadczenie

uzyskane

przy

realizacji

zamówień

z udziałem podwykonawców.
47. Jednoznaczne

określenie

zakresu wymagań

i dokumentów, których

zamawiający może żądać od wykonawcy w aspekcie RODO.
Taka potrzeba zachodzi w szczególności wobec stanowiska Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 15.02.2018 r. skierowanego do Dziennika Gazeta Prawna
w sprawie kwestii związanych z wymaganiami RODO

w zamówieniach

publicznych, w szczególności w odniesieniu warunków udziału w postępowaniu
i kryteriów oceny ofert (fragment pisma opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna
nr 34 (4684) z dnia 16-18 lutego 2018 r. TGP nr 7 (112) str.C2).

Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz

NIP: 676-10-70-649 REGON: 350714501
Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Kraków 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449
KRS: 0000026162 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

