Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r.
Pan
Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na skierowany do konsultacji dokument pt. „Koncepcja nowego Prawa Zamówień
Publicznych” („Koncepcja”, czerwiec 2018 r.), uprzejmie przedstawiam uwagi Federacji Przedsiębiorców
Polskich („Federacji”).
Uwagi ogólne
Federacja Przedsiębiorców Polskich z uznaniem przyjmuje podjęcie prac nad nową ustawą systemową o
zamówieniach publicznych. Obowiązująca ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych1
(PZP) została przyjęta jeszcze przed przyjęciem dyrektyw z marca 2004 r. Już niedługo po tym czasie,
ustawa więc musiała zostać głęboko znowelizowana. W kolejnych latach przyjmowane były inne
dyrektywy, które także powodowały nowelizacje ustawy.
Pierwotny tekst ustawy cechował się sporym formalizmem przewidzianych w nim rozwiązań. Rodziło to
liczne problemy praktyczne, które ustawodawca, niekiedy doraźnie, próbował rozwiązać nowelizacjami.
Wiele z nich było trafnych, ale z niektórych rozwiązań dość szybko wycofano się.
Obecnie obowiązują przede wszystkim dyrektywy z 2014 r.2 Zasadnicze rozwiązania przewidziane w tych
dyrektywach zostały, w bardzo pilnym trybie, wdrożone do prawa polskiego na mocy nowelizacji PZP z
22 czerwca 2016 r.3 i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.4 Przy opracowywaniu
tych aktów prawnych priorytetem, co naturalne, było wdrożenie prawa unijnego.
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Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania
koncesji, Dz. Urz. L 94 z 28.3.2014, str. 1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. L 94 z 28.3.2014, str. 65.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylająca dyrektywę, 2004/17/WE, Dz. Urz. L 94 z 28.3.2014, str. 243.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. poz. 1020.
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Dzisiaj, po upływie ponad dwóch lat od uchwalenia nowelizacji z 2016 r., i prawie piętnastu lat od
uchwalenia PZP, można już rozsądnie rozważyć nowe ramy udzielania zamówień publicznych w Polsce.
Chwila na rozważenie nowych ram prawnych jest tym bardziej właściwa, że przed systemem udzielania
zamówień stoi nowe, prawdziwie rewolucyjne zadanie, czyli elektronizacja.
Federacja przeprowadziła szczegółową analizę „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
Wynikiem tej analizy są przedstawione poniżej uwagi. Zakładamy jednocześnie, że do konsultacji została
przedłożona pierwsza wersja Koncepcji, a wersja ostateczna zostanie przygotowana po zakończeniu
konsultacji. W wielu bowiem miejscach przedłożony dokument wymaga doprecyzowania i uzupełnień.
Uwagi zostały przedstawione w częściach zatytułowanych w sposób odzwierciedlający tytuły i śródtytuły
w Koncepcji.
Uwagi szczegółowe
1.

Stworzenie warunków do realizacji celów Polityki Zakupowej Państwa

Federacja podziela pogląd, że celowe jest przyjęcie spójnego podejścia do udzielania zamówień
publicznych w Polsce, co w Koncepcji przedstawiono jako Politykę Zakupową Państwa. Faktycznie,
wykorzystanie potencjału środków publicznych wymaga ukierunkowania ich wydatkowania na obrane
cele. Należy przy tym odróżnić rozproszenie procesu udzielania zamówień, od rozbieżności podejścia w
wydatkowaniu środków publicznych, pochodzących główne z opodatkowania społeczeństwa. O ile
rozproszenie procesu udzielania zamówień ma istotne zalety, to niespójność celów w deklaracjach władz
i sposobu wydatkowania środków publicznych należy ocenić negatywnie.
Federacja, nie uprzedzając postanowień Polityki Zakupowej Państwa, wyraża poparcie dla podejścia
prezentowanego w Koncepcji. Zastrzegamy jednocześnie, że poparcie dla tego podejścia nie przesądza
oceny przyszłej Polityki Zakupowej Państwa.
2.

Bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych (best value for money)

Autorzy Koncepcji słusznie zwracają uwagę, że udział przedsiębiorców w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych często pociąga za sobą znaczne koszty. W tym kontekście oczekiwane są
konkretne rozwiązania. Niewątpliwie jednym z nich jest elektronizacja. Nie można jednak pominąć faktu,
że znaczne koszty są ponoszone przed przystąpieniem do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.
W szczególności chodzi tutaj o upowszechnienie wstępnej oceny ofert na podstawie dokumentów nie
wymagających znacznego nakładu sił i środków (rysunków, koncepcji itp.), które dopiero po zawężeniu
liczby ofert zostaną przekształcone w bardziej kosztowne elementy oferty, jak np. próbki lub makiety.
Należy ograniczyć sytuacje, w których od wykonawców oczekuje się przedstawienia kosztowych
materiałów, które praktycznie odpowiadają lub są bardzo zbliżone do przedmiotu zamówienia. Trzeba
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Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. 1920.
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bowiem być świadomym, że nadmierne oczekiwania od wykonawców stwarzają barierę dostępu,
ostatecznie obniżając konkurencyjność rynku.
3.

Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Należy podzielić pogląd, że Urząd Zamówień Publicznych „może pełnić w przyszłości w większym stopniu
rolę instytucji wspomagającej, eksperckiej dla zamawiających i wykonawców, nie tylko co do prawa, ale
przede wszystkim co do kwestii biznesowych jak np. cen na rynku w danych segmentach i najlepszych
praktyk”.
W związku z tym Federacja zwraca jedynie uwagę, że w polskiej tradycji administracyjnej, „urząd” jest w
zasadzie jednostką obsługującą organ sprawujący władztwo. Zmiana profilu działalności powinna zatem
znaleźć odbicie zmianie statusu prawnego jednostki i jej kierownika.
Na marginesie zwracam uwagę, że tytuł tej części dokumentu jest mylący. Na str. 21 i 22 omówiono wizję
urzędu, a nie znacznie szerszą problematykę „profesjonalizacji” w zamówieniach publicznych.
4.

Kształt i systematyka nowej regulacji

Federacja nakreśloną systematykę rozważanej ustawy uznaje za przejrzystą i godną realizacji.
Jak należy rozumieć, poza przyszłą ustawą znajdzie się regulacja dotycząca tzw. koncesji. W ocenie
Federacji, znaczne podobieństwo regulacji koncesji do tradycyjnych zamówień uzasadnia umieszczenie
tych materii w jednym akcie prawnym.
Natomiast należy podzielić zamiar wydzielenia regulacji dotyczących tzw. zamówień obronnych.
5.

Planowanie strategiczne

Federacja uznaje za słuszne rozwijanie planowania w zamówieniach publicznych i położenie większego
nacisku na przygotowanie postępowań.
Ponieważ planowanie strategiczne na poziomie zamawiającego zapewne nie będzie przyznawało
jakichkolwiek żadnych praw dla wykonawców, ujęcie go w przepisach ustawy jest zbędne. Ponieważ
planowanie strategiczne, jak sami autorzy zaznaczają, ma być przede wszystkim domeną sektora
rządowego, właściwszym sposobem byłoby przyjęcie aktu wewnętrznego administracji. Obowiązkiem
ustawowym powinno natomiast być publikowanie strategii zakupowych.
Federacja w całości popiera zamysł aktualizowania rocznych planów udzielania zamówień.
6.

Zamieszczanie ogłoszeń w jednym miejscu

Stosunkowo najprostszym instrumentem poprawy przejrzystości i konkurencyjności rynku zamówień
publicznych jest ułatwienie dostępu do ogłoszeń. Stąd absolutnie koniecznym elementem
zreformowanego systemu zamówień publicznych powinno być skupienie wszystkich ogłoszeń w jednym
miejscu.
Zdaniem Federacji, utrzymanie rozproszenia ogłoszeń znacznie obniżyłoby wartość innych działań
przewidzianych w Koncepcji. W ocenie Federacji, na obecnym etapie, nie powinno się przesądzać o
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rozwiązaniach technicznych. Przykładowo, pomysł „linkowania” do strony internetowej z dokumentacją
powinien być ostatecznością, gdy nie uda się gromadzić dokumentów na wspólnej stronie (portalu).
Należy także wykluczyć praktykę, że dostęp do dokumentów jest wprawdzie nieodpłatny, ale wymaga
dodatkowych czynności, np. rejestracji lub kontaktu z zamawiającym, co niestety zdarza się obecnie w
praktyce.
7.

Analiza poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

Popierając postulat przeprowadzania analiz przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Federacja zwraca w tym kontekście uwagę na dwa aspekty.
Przede wszystkim zbyt wygórowane oczekiwania mogą zniechęcić do przeprowadzania takich analiz.
Trzeba zachować odpowiednie proporcje między treścią analizy a doniosłością zamówienia. W przypadku
wielu zamówień, zwłaszcza służących ciągłości pracy jednostki, powinny być dokonywane okresowo. Nie
ma bowiem sensu angażować zasoby w takie analizy, gdy warunki wykonywania określonego zadania
nie uległy zmianie od czasu udzielenia poprzedniego, podobnego zamówienia.
Propozycje przedstawione w ramce na str. 28 stanowią dobry punkt wyjścia do opracowania bardziej
szczegółowych dokumentów. W ocenie Federacji, propozycję należy uzupełnić o nałożeniu obowiązku
przygotowania przez Ministerstwo metody przeprowadzania analiz. Łatwo bowiem sobie wyobrazić
analizy wycinkowe, służące jedynie potwierdzeniu decyzji zamawiającego.
8.

Dialog z wykonawcami

Zmiana utrwalonej nazwy „dialog techniczny” nie ma uzasadnienia. Sugerowane zmiany stanowią
bowiem tylko uzupełnienie obecnej regulacji o uregulowanie wprost „spotkania”, a nie propozycję
zupełnie nowego rozwiązania.
9.

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia

a) Wątpliwości nasuwa wprowadzenie do ustawy przesłanki „możliwości wykonywania zamówienia
przez jednego wykonawcę”. Trzeba zwrócić uwagę, że zamawiający – poza przypadkami zamówienia z
wolnej ręki – nie powinien uprzedzać wyniku postępowania.
W związku z tym proponuje się zrezygnować z powyższej przesłanki.
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b) Propozycja wprowadzenia zasad wyliczania wartości zamówień, które nie podlegają ustawie, jest
nieuzasadniona, gdyż wprowadza niespójność systemu. Zamówieniem publicznym jest każda umowa
odpłatna.5 Inny pogląd jest błędny. Jedynie przyjęcie, że w zasadzie każda umowa odpłatna podlega
reżimowi prawa zamówień publicznych zapewnia przestrzeganie prawa. W związku z tym, przedmiot
każdej umowy podlega podlega szacowaniu, m.in. w celu stwierdzenia, czy podlega reżimowi ustawy
(dyrektyw). Należy zatem odróżnić powyższą konstrukcję prawną od praktycznych aspektów szacowania
– jest bowiem oczywiste, że w przypadku pojedynczych małych zamówień publicznych szacowanie jest
bardzo łatwe.
Podsumowując, nie tylko nie ma potrzeby szczegółowo regulować szacowania zamówień, które mogą być
udzielane bez stosowania ustawy, ale taka regulacja może być myląca. Może bowiem prowadzić do
rozbicia pojęcia zamówienia, które powinno pozostać jednolite.
W związku z tym proponuje się zrezygnować z powyższej przesłanki.
10.

Opis przedmiotu zamówienia

Propozycja powierzenia zamawiającym wprowadzenia do dokumentacji postępowania kryteriów
równoważność ofert jest chybiona. Przedłożenie ofert „równoważnych” jest prawem wykonawcy, które
wynika wprost z ustawy, i nie może być w żaden sposób ograniczane („z góry”) przez zamawiających.
Dodanie obowiązku umieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określenia, co uznaje
za rozwiązanie równoważne może być zastąpione wskazaniem, w jakich aspektach oferta powinna być
równoważna. (tj. zamawiający nie może odrzucić oferty, jeżeli wykonawca wykaże równoważność w tych
właśnie aspektach).
Można natomiast rozważyć wprowadzenie do ustawy kryteriów „równoważności” ofert, zdecydowanie
należy podkreślić, że takie kryteria mogą być wyłącznie przykładowe.
11.

Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

W odniesieniu do regulacji tzw. konfliktu interesów, należy jedynie przypomnieć, że prosta (dosłowna)
transpozycja przepisu art. 24 dyrektywy 2014/24/UE prowadzić może do nadmiernie rygorystycznego
uregulowania, a w konsekwencji do paraliżu instytucji zamawiających.
Pole konfliktu interesu w dyrektywie zostało zakreślone bardzo szeroko. To oznacza, że – przy
zachowaniu obecnej koncepcji kierownika zamawiającego – kierownikiem jest np. prezydent miasta. W
toku konsultacjach nowelizacji z 2016 r. przedstawiciele m.in. Komisji Wspólnej trafnie argumentowali, że
angażowanie prezydentów w każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego byłoby
dysfunkcjonalne. Nie uchyla to odpowiedzialności kierownika zamówienia za nie wywiązanie się z
nadzoru nad podległymi służbami.
Wydaje się, że przyszła regulacja może być uzupełniona o możliwość rozwiązania umowy, gdy właściwe
zamawiający, organy kontroli lub organy ścigania wykryją konflikt interesów, w przypadku bezprawnego
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5

udzielenia zamówienia bez zastosowania ustawy albo, gdy treść umowy odbiega od warunków
rynkowych na niekorzyść zamawiającego.
Należy koniecznie wskazać, jakie przestępstwa autorzy Koncepcji mieli na myśli przewidując nowe
podstawy zakazu uczestnictwa w postępowaniu (str. 33, na dole strony).
12.

Rozróżnienie oświadczeń od dokumentów

Zamiar wyeliminowania sytuacji, w których oświadczenia tej samej treści są składane wielokrotnie może
przynieść więcej zamieszania w postępowaniu, niż wymiernych korzyści. Niekiedy takie powtórzenie jest
bowiem konieczne i najłatwiejsze.
Wstępne oświadczenie pełni inną rolę w postępowaniu, niż dokumenty składane później. Nie można
wykluczyć sytuacji, że wykonawca nie może złożyć dokumentu wystawionego przez inny podmiot i składa
oświadczenie. W takim przypadku zwykle musi wykazać, dlaczego nie był w stanie dostarczyć dokumentu
wystawionego przez inny podmiot. Samo powtórzenie oświadczenia nie stanowi przy tym istotnego
obciążenia. Wydaje się zatem, że rozważane rozwiązanie nie ma szczególnie dużej wagi.
Pozostałe zasygnalizowane w tym punkcie Koncepcji zmiany nie są wystarczająco jasne, aby wyrobić
sobie zdanie na ich temat. Z treści Koncepcji można odnieść wrażenie, że oświadczenia mogą być
zdegradowane i uznane za czynności nie stanowiące środków dowodowych. Taka regulacja byłaby
krokiem w stronę zbędnego formalizmu, a często po prostu niewykonalna, gdy wykonawca nie jest w
stanie uzyskać dokumentu i musi posłużyć się oświadczeniem.
Nie ma powinno być wątpliwości, że oświadczenie jest środkiem dowodowym. Pozbawienie oświadczeń
mocy dowodowej byłoby także sprzeczne z prawem unijnym.
13.

Aktualność dokumentów

a) Federacja pozytywnie odnosi się do koncepcji, aby wykonawcy byli zobowiązani do zachowania
deklarowanych zdolności przez cały okres wykonywania zamówienia.
Zgodnie z obowiązującym art. 24 ust. 12 PZP „zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia”. Należy wyjaśnić, jaki mechanizm rozważają autorzy
Koncepcji w odniesieniu do etapu wykonywania zamówienia.
W szczególności, w kolejnej wersji Koncepcji powinno znaleźć się wyjaśnienie, czy zamawiający będzie
mógł rozwiązać umowę, czy też będzie do tego zobowiązany, a także jakie rozwiązania przewidują
autorzy Koncepcji, które umożliwią weryfikację zdolności w trakcie wykonywania zamówienia.
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b) Należy zgodzić się, że „data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan
rzeczy, nie powinna mieć [zatem] zasadniczego znaczenia dla uznania tego dokumentu przez
zamawiającego za nieaktualny”. Trzeba zwrócić uwagę, że nie każdy dokument może w swojej treści
wskazywać inną datę niż data wystawienia.
W ostatecznej wersji Koncepcji ta kwestia powinna być szczegółowo wskazana, co najmniej w odniesieniu
do najbardziej typowych dokumentów. Koncepcja powinna bowiem przekonująco wskazywać, że nowa
reguła ogólna będzie praktycznie wykonalna.
14.

Wprowadzenie podstawy prawnej dla zwrócenia się do podmiotu, na rzecz którego
poprzednie zamówienie było wykonane o dodatkowe dane

Na tle propozycji wprowadzenia podstawy prawnej do zwrócenia się o informacje od poprzednich
klientów wykonawcy, nasuwa się myśl ogólniejsza. W nowych przepisach powinna znaleźć się ogólna
regulacja, która upoważniałaby zamawiającego do weryfikacji dorobku wykonawców.
Dzisiaj nie ma przeszkód, aby zamawiający takiej weryfikacji dokonywał. W przypadku największych i
najbardziej wrażliwych zamówień (np. dotyczących ochrony zdrowia lub opieki nad dziećmi i osobami
starszymi), zamawiający być może powinien zostać nawet zobowiązany do pogłębionej weryfikacji
wykonawców, wykraczającej poza badanie złożonej dokumentacji, a w każdym razie być odpowiedzialny
za brak takiej weryfikacji, gdy zamówienie będzie wykonane w sposób rażąco niewłaściwy.
Takiej regulacji powinien odpowiadać obowiązek innych organów państwa do pomocy zamawiającemu.
Obecnie taki obowiązek został nałożony w innych obszarach prawa w odniesieniu do niektórych organów
(np. sądy, prokuratury, NIK) oraz w kontekście postępowań administracyjnych. Współcześnie wiele zadań
publicznych nie jest wykonywanych w drodze aktów władczych ale właśnie w drodze umów cywilnych.
Sięgniecie do instrumentów obecnych w sferze imperium jest w pełni uzasadnione także w sferze
dominium.
Sama możliwość takiej weryfikacji może dyscyplinować wykonawców, aby nie „koloryzowali” swojego
dorobku i możliwości.
Uregulowanie tej kwestii wprost powinno towarzyszyć uwzględnienie m.in. przepisów o tajemnicy
handlowej i ochronie danych osobowych.
15.

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

W kolejnej wersji Koncepcji należy koniecznie wskazać postulowany „moment składania zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby, jak i formy tego zobowiązania” (str. 37 i 38).
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że ani prawo krajowe, ani zamawiający nie może narzucać
wykonawcy charakteru więzi prawnej z podmiotem trzecim (art. 63 ust. 1 dyrektywa 2014/14/UE).
W kolejnej wersji należy koniecznie rozwinąć propozycje dotyczące uregulowania możliwości
powoływania się na potencjał innych podmiotów. Obecnie w Koncepcji znajduje się tylko wzmianka, która
jest oczywista o tyle, że takie przepisy są przewidziane w dyrektywach, a więc z pewnością będę musiały
znaleźć się także w prawie polskim.
7

Niepokojąca jest zapowiedź autorów Koncepcji, że „nie przewiduje się natomiast konieczności
zobowiązania się do osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, zwłaszcza gdy udostępnienie
dotyczy zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej czy finansowej” (str. 38). Generalne
wykluczenie zastrzeżenia osobistego wykonania zamówienia, nawet w uzasadnionych przypadkach,
właściwie „tylnymi drzwiami” otworzy możliwość powrotu nieprawidłowości związanych z
nieograniczonym powoływaniem się na zasoby podmiotów trzecich. Umożliwienie zastrzeżenia
osobistego wykonania niektórych części zamówienia nie stoi w sprzeczności z prawem unijnym.6
Koncepcja nie wyjaśnia, na czym polegają wątpliwości w odniesieniu do relacji między obecnym art. 22a
ust. 6 i art. 26 ust. 3 PZP. Regulując na nowo regulacje obecnie przewidziane w art. 22a ust. 6 PZP i w art.
26 ust. 3 PZP należy zwrócić uwagę, że przepis art. 22a ust. 6 nie dotyczy trybu składania i gromadzenia
dokumentacji, ale uprawnień zamawiającego na wypadek, gdy z dokumentacji nie wynika spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. Są to zatem dwie całkowicie odrębne normy. Jedyne, co ewentualnie
może być dodane, to wskazanie expressis verbis, że norma z obecnego art. 26 ust. 3 ma zastosowanie
także do sytuacji uregulowanej w art. 22a ust. 3 PZP. Mając na uwadze, że sytuacja uregulowana w art.
22a ust. 3 PZP dotyczy wykazywania zdolności do wykonania zamówienia, a więc nie może być
rozsądnych wątpliwości, że dotyczy „okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”, takie
„doprecyzowanie” będzie kazuistyczne, a tak naprawdę – zbędne. Nie wyklucza to oczywiście zmiany
umiejscowienia tych przepisów, co – jak należy rozumieć – jest przewidziane w ramach nowej
systematyki ustawy.
16.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Wykluczenie jest najdalej idącym środkiem, jakie zamawiający może zastosować wobec wykonawców.
Mając na uwadze, że nowa regulacja ma stanowić przełom w tym sensie, że zamówienia publiczne mają
stać się świadomym narzędziem polityki, propozycje dotyczące obligatoryjnych przesłanek wykluczenia
są wyjątkowo mało przekonujące.
Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, obligatoryjne wykluczenie nie dotyczyłoby np. podmiotu
ukaranego za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarującemu
odpadami niezgodnie z zezwoleniem (zob. art. 194 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach7, wprowadzony w trybie pilnym ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw, druk sejmowy 2661).
Przyjęcie propozycji przedstawionej w Koncepcji oznaczałoby, że wykluczeniu nie podlegałby również
wykonawca, który dopuścił się naruszeń np. art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę8, czyli
w zakresie wprowadzonego w 2016 r., a postulowanego od wielu lat przez partnerów społecznych –

6

Wyrok TS z 6.4.2016 r. w sprawie C-324/14 Partner Apelski Dariusz, ECLI:EU:C:2016:214, pkt 38-41.

7

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2002 nr 200 poz.
1679, z późn. zm.
8

8

wynagrodzenia godzinowego9, albo nawet przestępstw przeciwko pracownikom (np. nie wypłacanie
wynagrodzeń, nawet wbrew orzeczeniu sądu – art. 218 § 3 Kodeksu karnego).10
Wobec powyższego nie sposób uznać, że wystarczającym argumentem za wiernym odzwierciedleniem
przepisów dyrektywy 2014/24/UE dotyczących obligatoryjnego wykluczenia jest argument oparty o
trudności z wypełnieniem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
Priorytetem powinno być włączenie do przyszłych przepisów narzędzi zapewniających skuteczną
realizację ogólnego założenia o strategicznej roli zamówień. Ewentualne trudności techniczne należy
natomiast rozwiązać narzędziami adekwatnymi do ich wagi, np. przez wydanie przez Ministerstwo
wytycznych, w jaki sposób wypełniać JEDZ. W przeciwnym razie słuszne założenia ogólne pozostaną
jedynie pustymi deklaracjami.
System zamówień publicznych powinien wspierać przede wszystkim przedsiębiorców rzetelnych, zaś
wykonywanie zamówień publicznych powinno być nobilitacją i potwierdzeniem wiarygodności
przedsiębiorstwa na rynku. Przedstawione w Koncepcji propozycje dotyczące obligatoryjnego
wykluczenia zmierzają w przeciwnym kierunku.
17.

Fakultatywne przesłanki wykluczenia

Propozycja „ograniczenia przesłanek fakultatywnych oraz ich doprecyzowania” niestety nie może być
oceniona.
W kolejnej wersji Koncepcji konieczne jest wskazanie zmian, które autorzy mają na myśli.
18.

Obniżenie progu warunkującego stosowanie ustawy

Federacja podziela wynikający z Koncepcji pogląd, że nie jest celowe podwyższenie progu stosowania
przyszłej ustawy.
Nie jest natomiast satysfakcjonujące to, że rozważane jest tylko jest utrzymanie progu 30 tys. euro,
względnie jego obniżenie do 14 tys. euro. Koncepcję należy uzupełnić o propozycję obniżenia progu
stosowania ustawy do ok. 15 tys. zł. (próg transakcji gotówkowych, a więc zwykle w obrocie i tak
konieczny jest przelew bankowy).
Koncepcja powinna być uzupełniona także o stanowisko autorów w odniesieniu do progu stosowania
ustawy w zakresie usług społecznych i innych usług szczególnych.
Podanie informacji o progach stosowania ustaw w innych państwach są niepełne. Powinny być
uzupełnione o informację, czy są to jedyne ograniczenia, czy też poniżej wymienionych kwto obowiązują
jakieś inne regulacje lub wytyczne. Przykładowo, w Norwegii poza regulacjami pozostają zamówienia o
wartości poniżej 100 tys. koron (ok. 46 tys. zł.)11, a w Irlandii – wytyczne rządowe dotyczą zamówień o
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 1265.
9

10

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.

11

Doing business in Norway. 2018 edition. Grette, Oslo 2018, str. 87.
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wartości powyżej 5 tys. euro (ok. 22 tys. zł).12 Jest przy tym oczywiste, że siła nabywcza tych kwot w tych
państwach jest mniejsza niż w Polsce.
Należy podkreślić, że nie ma skuteczniejszego mechanizmu podnoszącego efektywność wydatkowania
środków publicznych, niż wyzwolenie konkurencji między przedsiębiorcami. Już dzisiaj można stwierdzić,
że w przypadku zamówień, które nie zależą od osobistych przymiotów wykonawców, a dotyczą towarów
i mniej złożonych usług – celowe i możliwe jest ogłaszanie postepowań o zamiarze udzielania takich
zamówień, oraz zamieszczanie informacji o wybranych ofertach. Przejrzyste wydatkowanie środków ma
szczególne znaczenie na najniższym poziomie, ponieważ umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej
w zarządzanie gminą.
19.

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Wydaje się, że propozycja, aby w nowej ustawie przewidzieć jeden przepis dotyczący ogłoszenia istotnie
nie poprawi przejrzystości ustawy.
20.

Wadium

Rezygnacja z obligatoryjnego wadium w przypadku największych zamówień w postępowaniach
negocjacyjnych jest rozwiązaniem odważnym.
Wydaje się, że sama zasada zabezpieczenia postępowania w postaci wadium jest uzasadniona, natomiast
warto rozważyć jej uelastycznienie, np. przez wprowadzenie zasady, że możliwe jest żądanie wadium na
etapie wskazanym przez zamawiającego, a nie już przy przystąpieniu do postępowania.
21.

Przetarg nieograniczony i ograniczony

Federacja popiera zamysł wydzielenia wspólnej części dotyczącej trybów. Taki zabieg należy jednak
przeprowadzić bardzo precyzyjnie, aby uniknąć wybiórczych odesłań i modyfikacji w dalszych przepisach.
Rozważane zamieszczenie w tej części przepisów dotyczących np. udostepnienia specyfikacji jest w tym
kontekście zamiarem chybionym. W zależności od trybu, specyfikacja może bowiem być udostępniania na
różnych etapach postepowań. Z tego względu ten aspekt regulacji na nadaje się do zamieszczenia w
„części wspólnej”.
22.

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

a) Wbrew postulatowi zwiększenia przejrzystości reguł dotyczących trybów udzielania zamówień
powyżej progów UE, na str. 42 Koncepcji proponuje się „rezygnację z udostępniania przez zamawiającego
SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu”.
Takie rozstrzygnięcie byłoby chybione. Skoro specyfikacja została już przygotowana, nie ma argumentu,
który przemawiałby przeciwko jej zamieszczeniu na stronie internetowej.
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Public Procurement Guidelines for Goods and Servicestr. Office of Government Procurement. Dublin 2017,
str. 21.
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Zamieszczenie pierwotnej treści specyfikacji nie wyklucza przecież zamieszczania kolejnych
dokumentów, które ukazywałby ewolucję dokumentacji postępowania.
b) Na poparcie zasługuje zamiar usunięcia zbyt licznych odesłań, które są obecne w obowiązującej
ustawie.
c) Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym art. 62 ust. 1 pkt 1 PZP, zamawiający może udzielić
zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, gdy we wcześniejszym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
(oferta niezgodna z ustawą), 2 (treść oferty nie odpowiada specyfikacji), pkt 4 (zawiera rażąco niską cenę
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia) lub pkt 5 (została złożona przez wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania
ofert) lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty).
Nie stanowią przesłanki zastosowania tego trybu sytuacje, w których oferty były spóźnione (art. 84 ust.
1) lub, gdy wśród wykluczonych wykonawców byli wykonawcy wykluczeni na podstawie przepisu art. 24
ust. 1 pkt 18 (podejrzenie korupcji) lub pkt 20 (zmowy).
Przed rozszerzeniem przesłanek zastosowania trybu negocjacyjnego z ogłoszeniem w prawie polskim,
należy rozważyć, czy te trzy okoliczności faktycznie uzasadniają negocjacje z ogłoszeniem. Wszystkie
trzy okoliczności mają albo charakter techniczny (spóźnienie), albo są wskazaniem na zainteresowanie
postępowaniem przez podmioty, które w celu uzyskania zamówienia gotowe są sięgać po nieuczciwe
praktyki. Nie wydaje się, aby były to okoliczności pozwalające na sięgnięcie po tryb bardziej elastyczny i
– siłą rzeczy – mniej przejrzysty od trybów przetargowych. W szczególności, przy niskiej
konkurencyjności polskiego rynku13, sięganie po tryb negocjacyjny, gdy zainteresowanie zamówieniem
wykazali głównie nieuczciwi wykonawcy, powinno być szczególnie ostrożne.
Każde rozwiązanie, które przewiduje prawo unijne, o ile nie podlega pełnej harmonizacji, powinno być
wdrażane do prawa krajowego rozważnie i z uwzględnieniem ryzyk, jaki może rodzić.
d) Nie można się godzić z autorami Koncepcji, że polskie prawo niesłusznie ogranicza zastosowanie w
omawianych przypadkach trybu negocjacyjnego z ogłoszeniem warunkiem, aby „pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. Przepis art. 26 ust. 4 lit. b ak. 1 zd. 1 dyrektywy
2014/24/UE wskazuje, że instytucje zamawiające mogą stosować procedurę konkurencyjną z
negocjacjami lub dialog konkurencyjny „w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, w
przypadku których w następstwie zastosowania procedury otwartej lub procedury ograniczonej złożono
tylko oferty nieprawidłowe lub niedopuszczalne”. Nawet najprostsza, językowa wykładnia tego przepisu
wskazuje, że chodzi tutaj o tożsamość przedmiotu zamówienia w starym i nowym postępowaniu. Można
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Koncepcja, str. 15 i 16.
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wręcz stwierdzić, że już obecnie prawo polskie jest bardziej elastyczne, bowiem a contrario dopuszcza
nieistotne zmiany zamówienia.
e) Federacja popiera pomysł wprowadzenia minimalnych terminów na modyfikacje i złożenie
zmienionych ofert.
23.

Partnerstwo innowacyjne

a) Pozytywnie należy ocenić zamiar zniesienia solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie
ubiegających o zamówienie w trybie partnerstwa innowacyjnego.
Właściwie należałoby rozważyć, czy określenia zasad odpowiedzialności za wykonanie zamówienia nie
pozostawić do ustalenia zamawiającemu, bez narzucania solidarności w drodze ustawy (zob. art. 369
Kodeksu cywilnego).14
b) Zgodnie z obowiązującym art. 73b ust. 1 pkt 4 PZP, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu „elementy
opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty”.
Ten przepis odpowiada art. 31 ust. 1 ak. 2 zd. 2 dyrektywy 2014/24/UE.15 Należy zwrócić uwagę, że
przepis dyrektywy posługuje się sformułowaniem stanowczym (pl. wskazuje, zob. zwłaszcza ang. shall
indicate). W związku z tym propozycja przewidziana w Koncepcji wymaga szerszego wyjaśnienia,
uwzględniając obowiązek wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, które ma podstawowe
znaczenie dla poszanowania zasady równego traktowania wykonawców.16 Ta podstawowa zasada nie
doznaje przecież żadnego ograniczenia w postępowaniach prowadzonych w trybie partnerstwa
innowacyjnego.
24.

Dialog konkurencyjny

Wymaga wyjaśnienia, co autorzy Koncepcji mieli na myśli proponując „wprowadzenie możliwości nie
tylko sprecyzowania i dopracowania treści ofert, ale również ich optymalizacji na wniosek
zamawiającego”.
Faktycznie, przepis art. 30 ust. 6 ak. 2 dyrektywy 2014/24/UE wskazuje na „optymalizację” ofert. Nie
zostało ono jednak zdefiniowane. Jeżeli pojęcie „optymalizacji” miałoby zostać wprost przeniesione z
dyrektywy do nowej ustawy, to w pierwszej kolejności wykładni zgodnie z jego zwykłym znaczeniem.17

„Art. 369. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.” (Dz. U. z 2017
r., poz. 459, z późn. zm.).
14

„Wskazuje które elementy opisu definiują minimalne wymogi, jakie muszą spełnić wszystkie oferty.
Przedstawione informacje muszą być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie
charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.”.
15

16

Zob. np. wyrok TS z 24.4.2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja p. CAS Succhi di Frutta,
ECLI:EU:C:2004:236, pkt 111, a ostatnio także wyrok z 3.7.2017 r. w sprawie C-76/16 Ingsteeel,
ECLI:EU:C:2017:549 pkt 34.
17

Zob. np. wyrok SN z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie II CSK 518/14..
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Zwykle znaczenie tego pojęcia w języku polskim nie daje jednak zadowalających rezultatów.18 Nie
powinno zatem znaleźć się w polskiej ustawie.
W PZP jest już obecne pojęcie „doprecyzowania” (zob. np. art. 59 ust. 1 PZP). Jeżeli prawodawca w ogóle
zamierza wprowadzić nowe pojęcie, to powinno ono oddać istotę „optymalizacji” w znaczeniu, a jakim
zapewne zostało ono użyte przez prawodawcę unijnego, uwzględniając miejsce i cel przepisu prawa
unijnego19. Znaczenie potoczne np. w języku angielskim również nie jest odpowiednie, ponieważ jest
zdecydowanie zbyt szerokie.20
Obecnie w art. 60f PZP koncepcja „optymalizacji” została wyrażona w sposób opisowy, jako ustalenie w
drodze negocjacji „ostatecznych warunków umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów
lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie prowadzi do
zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców”.
Trzeba podkreślić, że dyrektywa podlega wdrożeniu do prawa krajowego, a więc wprowadzenie nowego
pojęcia do przepisów powinno być starannie uzasadnione, aby uniknąć mnożenia terminów mających to
samo znacznie.
25.

Negocjacje bez ogłoszenia

a) Koncepcja słusznie przewiduje, aby w nowej ustawie przepisy nie przewidywały zbędnych
dokumentów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że zamówienia udzielane w postępowaniach
negocjacyjnych bez ogłoszeń podlegają ustawie PZP. Należy zatem rozważyć, czy faktycznie środki
publiczne mają być wydawane u wykonawców, którzy np. angażują się w pranie brudnych pieniędzy.
Raczej należy rozważyć, czy w takim przypadku nie wyłączyć obowiązku wykluczenia wykonawcy, który
dysponuje wyłącznością.
Oczywiście, z żądania dokumentacji (w postaci prostego oświadczenia lub JEDZ) można natomiast
zrezygnować, gdy zamawiający właściwe przystępuje do umowy na warunkach ustalonych przez drugą
stronę, zwłaszcza za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu (np. syndyka w postepowaniach
upadłościowych lub giełdy na rynkach towarowych).

Optymalizacja: 1. «organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały jak największe
efekty przy jak najmniejszych nakładach» 2. «poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego,
ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu
określonych ograniczeń» (Słownik Języka Polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/szukaj/optymalizacja.html).
18

19

Zob. np. wyrok TS z 12.2.2003 r. w sprawie C-466/07 Dietmar Klarenberg, ECLI:EU:C:2009:85, pkt 37.

20

Optimization: the act of making something as good as possible: (Cambridge Dictionary,
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/optimization?q=optimisation%2B
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b) Przewidziany w PZP wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odzwierciedla obowiązek
prawa powszechnie obowiązującego, a był wprowadzony do ustawy głównie ze względu na słabość
egzekucji prawa pracy i zróżnicowanie obciążeń publicznoprawnych między rożnymi formami
angażowania personelu. Nie ma wątpliwości, że ma zastosowanie w każdym trybie, skoro art. 29 i n. nie
są uzależnione od stosowania konkretnego trybu.
Obowiązek ten ma zatem charakter obiektywny i niezależny od woli wykonawcy lub zamawiającego. W
związku z tym odstąpienie od tego obowiązku w postępowaniach niekonkurencyjnych jest zatem
całkowicie nieuzasadniony. Proponowane rozwiązanie jest złym sygnałem dla wykonawców
przestrzegających prawa i ich pracowników. Przyszła ustawa nie może także przewidywać rozwiązań,
które – z uwagi na różnicę w kosztach pracy – stanowiłyby zachętę do omijania prawa pracy.
Jeżeli jedyny wykonawca zdolny do wykonania zamówienia odmawia zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, to zwykle jest to motywowane finansowo. Jest zatem tylko kwestia nakładów zamawiającego,
aby doprowadzić do przestrzegania prawa.
26.

Zamówienie z wolnej ręki

Federacja popiera zamiar utrzymania tzw. zamówień in-house jako zamówień podlegających reżimowi
prawa zamówień publicznych.
Rozwój tych przepisów powinien uwzględniać doświadczenia ze stosowania obecnych przepisów,
zwłaszcza potrzebę uszczelnienia reżimu zamówień in-house. Podmioty publiczne nie powinny
angażować się w działalność o charakterze komercyjnym, gdy nie przemawiają za tym żadne obiektywne
względy, a jedynie wygoda lub dążenie do zachowania przychodów w ramach jednostek podlegających
zamawiającym.
27.

Przygotowanie postępowania (poniżej progów UE)

Przedstawiony na str. 48 sposób opisywania przedmiotu zamówienia odpowiada regulacji powyżej
progów unijnych. W związku z tym powinien znaleźć się w części ogólnej przyszłej ustawy, a wiec
dotyczyłaby wszystkich zamówień.
W kolejnej wersji Koncepcji należy zrezygnować z tego opisu w części dotyczącej zamówień poniżej
progów unijnych. Taka sama uwaga dotyczy części dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i kształtu
procedury udzielenia zamówienia, możliwości negocjacji i terminów.
28.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia
(poniżej progów UE)

Rezygnacja z obowiązku przedstawiania dokumentów przy zawarciu umowy powinna być bardzo
ostrożna. W przypadku kwestii podstawowych, jak karalność lub wywiązywanie się ze zobowiązań
publicznoprawnych, wymóg uzyskania dokumentów nie jest nadmierny, a zapewnia wiarygodność i
równe warunki konkurencji między wykonawcami.
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Ograniczenie obowiązków administracyjnych nie może otwierać pola do nierównej konkurencji, a nowa
regulacja powinna przede wszystkim promować rzetelnych wykonawców.
Trzeba również pamiętać o małej uciążliwości uzyskiwania dokumentów za pomocą Punktu Informacji dla
Przedsiębiorców.
29.

Badanie ofert (poniżej progów UE)

Federacja popiera zamysł wyłączenia w postępowaniach dotyczących zamówień o wartościach poniżej
progów unijnych obowiązku wskazywania w jaki sposób zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia
przedmiotu zamówienia.
W przyszłości jednak, ten obowiązek powinien być przywrócony, gdy w odniesieniu do danego
zamówienia zostaną urzędowo (na poziomie unijnym albo w Polsce) opracowane metody oceny cyklu
życia, a zamawiający z takiej metody nie skorzysta. Przedmiot zamówienia (np. urządzenia biurowe albo
oświetlenie) może być nabywany zarówno w postępowaniach powyżej progów unijnych, jak i poniżej.
30.

Negocjacje dotyczące oferty (poniżej progów UE)

Federacja popiera pomysł dopuszczenia negocjacji oferty w celu jej ulepszenia.
Protokół z negocjacji powinien być jawny i publikowany w BZP.
31.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (poniżej progów UE)

Federacja proponuje skrócenie terminu publikacji ogłoszenia o wyborze oferty do 7 dni, ale przed
zawarciem umowy (ewentualnie z wyjątkiem zamówień pilnych, co powinno być uzasadnione).
32.

Środki ochrony prawnej (poniżej progów UE)

Należy rozważyć, czy faktycznie należy umożliwić skarżenie każdej czynności w postępowaniach poniżej
progów unijnych. Oceny katalog zaskarżalnych czynności w takich postępowaniach jest już bowiem
szeroki.
Ważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców jest obniżenie kosztów ochrony prawnej w takich
sprawach.
33.

Likwidacja wyłączeń (poniżej progów UE)

Federacja popiera zamiar ograniczenia wyłączeń z zakresu stosowania ustawy w stosunku do wyłączeń
przewidzianych w PZP.
34.

Kryteria oceny ofert

W ocenie Federacji w przyszłej ustawie powinny znaleźć się rozwiązania, które wyeliminują szkodliwe
praktyki niektórych zamawiających.
W odniesieniu do kryteriów oceny ofert, do ustawy należy koniecznie wprowadzić expressis verbis zakaz
przyjmowania terminu zapłaty, jako kryterium oceny ofert. Przede wszystkim, termin zapłaty ma
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charakter stricte finansowy, i jako taki nie wpływa na jakość wykonania zamówienia, ani koszt w cyklu
życia przedmiotu zamówienia. Ponadto, maksymalne terminy zapłaty określone są ustawowo.
Podstawowy termin zapłaty dla zamawiających wynosi 30 dni, a jedynie w drodze wyjątku dla
zamawiających będących podmiotami leczniczymi – 60 dni. Tymczasem w praktyce niektórzy
zamawiający przewidują, że termin zapłaty jest kryterium oceny ofert, i w ten sposób wywierają presję
na dłuższe terminy zapłaty. W efekcie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na gorszej
pozycji stawiani są mali i średni wykonawcy, dla których wydłużone terminy zapłaty szczególnie
dotkliwie obniżają płynność finansową.
Podobnie, stricte finansowy charakter ma wadium i zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. Z
powyżej przytoczonych względów, również te instrumenty nie powinny być kryterium oceny ofert.
Jedynym skutecznym instrumentem eliminacji takich szkodliwych praktyk jest wprowadzenie wyraźnego
zakazu w ustawie.
35.

Uporządkowanie regulacji dotyczących terminu związania ofertą

Federacja proponuje rozważenie kompleksowego rozwiązania kwestii tzw. związania ofertą. Należy
rozważyć rozwiązanie zgodnie z którym wykonawca:
 jest obowiązany zawrzeć umowę w okresie wskazanym przez zamawiającego,
 zachowuje uprawnienie do zawarcia umowy nawet po tym okresie, ale tylko do czasu, gdy wadium
pozostaje ważne (niezależnie, czy wadium jest ważne zgodnie z pierwotnym ustaleniem czy wskutek
przedłużenia).
Znaczenie wadium powinno być tylko takie, że utrata jego „ważności” wyklucza możliwość zawarcia
umowy, a więc skutkuje wykluczeniem z postępowania. Wadium nie powinno wpływać na tzw. ważność
oferty. Obie instytucje mają przecież różne znaczenie, a ich zbyt ścisłe łączenie jest źródłem
niepotrzebnych komplikacji. Wadium jest ustanawiane w interesie zamawiającego, i to od decyzji
zamawiającego powinno zależeć, czy będzie „przypominał” wykonawcy o celowości jego przedłużenia. Z
kolei, gdy wadium jest ważne, a więc interes zamawiającego jest zabezpieczony, po upływie terminów
wskazanych przez zmawiającego, o ważności oferty powinien decydować wyłącznie wykonawca, a
zależeć nie sztucznych konstrukcji. Oferta jest bowiem wyrazem jego woli. Jeżeli utrzymuje wadium, to
zakaz zawarcia umowy z powodu upływu terminu, którego wykonawca sam nie wyznaczył, jest
nieuzasadniony.
Gdy wykonawca ponosi ciężar utrzymania wadium to powinno się uznawać, że jest gotowy zawrzeć
umowę. Tylko, gdy wykonawca wyraźnie odmówi zawarcia umowy po upływie terminu ważności oferty,
nawet gdy wadium jest ważne, powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Wydaje się, że milczenie
wykonawcy, nie powinno skutkować jego wykluczeniem postępowania, do czasu, gdy nie zajmie
wyraźnego stanowiska. W tym względzie propozycja przedstawiona w Koncepcji nie wydaje się trafna
(str. 53).
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W związku z powyższym, w przyszłej ustawie zamawiający powinien być uprawniony – zgodnie z zasadą
równego traktowania – do wszystkich wykonawców, których oferty „utraciły ważność” wskutek
wyraźnego postanowienia oferty, do zwrócenia się o przedłużenie terminu ich ważności.
Równolegle, gdy oferty nie przewidują wprost terminu ważności, zamawiający – gdy wadium pozostaje
w mocy, a upłynęły terminy określone przez zamawiającego lub przepisy prawa – powinien być
uprawiony do zwrócenia się do wszystkich wykonawców o potwierdzenie ofert.
W związku z tym, regulacja określająca terminy „związania oferty” (30/60/90 dni) powinna zostać
uzupełniona wyraźną regulacją, która przewidzi, że upływ tych terminów nie wyłącza zawarcia umowy.
Nowa ustawa powinna być uzupełniona także o przepisy, które wprost przyznają wykonawcy
uprawnienie do samodzielnego określenia termin związania ofertą przez okres dłuższy niż terminy
wskazane w przepisach (obecnie art. 85 ust. 1 PZP). Ten ostatni aspekt w istocie wynika z zasad ogólnych
prawa cywilnego (art. 13 PZP), ale warto go dodać, aby uniknąć wątpliwości w przyszłości.
Podsumowując, należy w przyszłych przepisach warto wyraźnie wprowadzić następujące instytucje:
1) wykonawca może samodzielnie określić terminy związania ofertą, ale tylko dłuższe niż określone
przez zamawiającego lub przepisy prawa, przy czym skuteczność takiego wskazania powinna być
uzależniona od pozostawania wadium w mocy,
2) określenie terminów w których zamawiający może żądać zawarcia umowy, a wykonawca nie może
tego terminu skrócić (tak jak w obecnym art. 85 ust. 1 PZP),
3) możliwość zawarcia umowy, gdy wadium pozostaje w mocy, o czym wie zamawiający, mimo upływu
terminów z pkt 2 (przy czym taka możliwość powinna być przedstawiona wszystkim wykonawcom
potencjalnie zainteresowanym przedłużeniem ważności ich ofert),
4) możliwość przedłużenia wadium, a tym samym wykazanie gotowości zawarcia umowy, z inicjatywy
zamawiającego albo wykonawcy (podobnie do art. 85 ust. 1 PZP, z zachowaniem równego
traktowania wykonawców),
5) odrzucenie oferty, gdy:
a) wykonawca wyraźnie odmówi przedłużenia terminu związania ofertą, mimo że wadium
pozostaje w mocy (analogicznie do art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP),
b) wykonawca wyraźnie odmowi przedłużenia wadium, mimo że „formalnie” termin związania
ofertą nie minął.
6) zamawiający nie ma obowiązku zwracać się przedłużenia terminu związania ofertą przed upływem
pierwotnie wyznaczonego terminu (czyli inaczej niż w obecnym art. 85 ust. 2 PZP). Obowiązująca
implicite na gruncie PZP koncepcja konieczności zachowania ciągłości ważności ofert jest bowiem
tylko formalizmem. Należy dopuścić swoistą „konwalidację” oferty przez samego zainteresowanego.
Interes zamawiającego wystarczająco jest zabezpieczony przez wskazanie przez niego terminów
związania ofertą, i tym okresie oferty zachowują „ciągłość” (ustawodawca przewidział w tym
względzie ograniczenia, z kolei w interesie wykonawców).
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Nadal natomiast rygorystyczne zachowanie ciągłości powinno odnosić się do wadium, gdyż jest ono
podstawowym instrumentem zabezpieczenia interesów zamawiającego. W tym przypadku
ewentualne „przywrócenie” wadium, które wygasło, byłoby rozwiązaniem ryzykownym dla
zamawiającego, a także groziło nierównym traktowaniem wykonawców.
36.

Obowiązek dokonania wyboru oferty przed upływem pierwotnego terminu
związania ofertą

Federacja proponuje zmodyfikować pomysł przewidziany na str. 54 Koncepcji. Wykonawcom winien
przysługiwać zwrot kosztów wywołanych przedłużeniem ważności wadium ponad 30/60/90 dni.
37.

Pozycja stron umowy o zamówienie publiczne

Jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą, propozycją zawartą w Koncepcji jest propozycja
dotycząca wyrównania pozycji stron umowy o zamówienie publiczne.
Obecnie w obszarze zamówień publicznych przyjmuje się, że zamawiającemu przysługuje swoboda umów
(art. 3531 Kodeksu cywilnego), w szczególności w odniesieniu do kształtowania umowy o zamówienie
publiczne, praktycznie w takim samym stopniu jak innym uczestnikom obrotu gospodarczego. Z natury
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika natomiast, że swoboda umów po stronie
wykonawców jest bardzo ograniczona. Jak słusznie zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza, „swoboda
umów ze strony wykonawcy w zamówieniach publicznych sprowadza się do dwóch zasadniczych
aspektów: możliwości nie przystąpienia do tak opisanego stosunku umownego oraz dowolnego
ukształtowania ceny swojej oferty (przynajmniej w zakresie jej górnego pułapu)”21 Izba bardzo
wstrzemięźliwie podchodzi do interwencji w treść umów.22 Dominujący pogląd dobrze ilustruje
wypowiedź Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2008 r.23, przytoczona przez Krajową Izbę Odwoławczą w
2014 r.24:
„Na gruncie prawa zamówień publicznych mamy niewątpliwie do czynienia ze swoistego rodzaju
ograniczeniem zasady wolności umów (art. 353¹ k.c.), które znajduje odzwierciedlenie w treści
zawieranej umowy. Zgodnie z charakterem zobowiązania publicznego Zamawiający może starać
się przenieść odpowiedzialność na wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może
narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy, a Wykonawca może nie złożyć oferty na
takich warunkach. Natomiast składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i
odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową.”
Powyższy pogląd – jak łatwo dostrzec – wychodzi z pozycji doktrynalnych, zakorzenionych w tradycyjnie
cywilistycznym spojrzeniu na transakcje rynkowe. Przytoczone powyżej stanowiska z orzecznictwa –
zgodne z aktualnym stanem prawnym - zawęża swobodę wykonawców do decyzji, czy ubiegać się o

21

Wyrok KIO z 20 stycznia 2011 r., sygn.. KIO 28/11.

22

Wyrok KIO z 17 marca 2017 r., sygn.. KIO 409/17.

23
24

Wyrok SO we Wrocławiu z 14 kwietnia 2008 r. sygn. X Ga 67/08,
Wyrok Kio z 38 maja 2014 r., sygn.. KIO 970/14.
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zamówienie. W ten sposób dochodzi do zniekształcenia rynku. Na rynku zamówień publicznych bardzo
szybko dochodzi do rozpowszechnienia wśród zamawiających określonych praktyk (niekiedy jest to
spowodowane homogeniczną strukturą rynku, jak np. w drogownictwie lub rynku medycznym). Druga
strona relacji – wykonawcy – nie ma, tak jak na innych rynkach, praktycznych możliwości poszukiwania
bardziej zrównoważonych warunków umów. Stąd konieczna jest interwencja prawodawcy.
W praktyce – na co słusznie wskazują autorzy Koncepcji – często dochodzi do przerzucania
odpowiedzialności za większość ryzyka na wykonawców. Należy zgodzić się także z diagnozą, że
postanowienia tego typu prowadzą do podniesienia cen zamówień (str. 55).
Pozostawienie dotychczasowego podejścia do swobody umów w zamówieniach publicznych, zupełnie
pomija szczególną rolę zamówień publicznych, czyli element „publiczny”. Ten element za to silnie
akcentuje Koncepcja. Jak słusznie podkreślają autorzy Koncepcji, strategiczny charakter zamówień
publicznych powinien być wyraźniej obecny niż jest to w stanie obecnym. Podejście tradycyjne,
wywodzące się wprost z konserwatywnych założeń prawa cywilnego powinno zostać zweryfikowane.
W ocenie Federacji, element publiczny nie może jednak ograniczać się do formułowania dokumentacji
postepowań, czyli ukierunkowania środków publicznych na określone cele, ale winien uwzględniać także
relacje zamawiający-wykonawca na etapie wykonywania umów. Stąd konieczne jest wprowadzenie – w
stosunku do umów zamówienia publicznego – modyfikacji zasady ogólnej swobody umów. W grę wchodzi
wprowadzenie normy, zgodnie z którą umowy mają być zrównoważone. Byłoby to więc uregulowanie
będące lex specialis wobec art. 3531 Kodeksu cywilnego, który stawia bardzo ogólne ograniczenia.
Najbardziej ogólnym wyrazem proponowanego tutaj, zrównoważonego charakteru umów, byłoby
wprowadzenie nakazu, aby ryzyka wykonania umowy były rozkładane zgodnie z ich naturą. Ryzyka,
które nie mogą być kontrolowane przez żadną ze stron, powinny obciążać zamawiającego, jako odbiorę
zamówienia. Poddajemy pod rozwagę np. następujące wprowadzenie przepisu o np. następującym
brzmieniu:
„Art. X. 1. Umowa określa prawa i obowiązki stron w taki sposób, aby każda strona
ponosiła ryzyko niewykonania lub nienależytego umowy z przyczyn na które ma wpływ.
2. Ryzyko wystąpienia okoliczności faktycznych, na które wykonawca nie miał wpływu, a
których przezwyciężenie wymaga istotnej zmiany zakresu świadczeń wykonawcy, obciąża
zamawiającego. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się, choćby wystąpienie
okoliczności danego rodzaju było możliwe do przewidzenia.
3. Przepisy odrębne określające stronę, która ponosi ryzyko następstw określonych
okoliczności stosuje się."
38.

Zasady kształtowania wzorców umów w sprawie zamówienia publicznego oraz
klauzule abuzywne

Federacja wyraża poparcie dla koncepcji wprowadzenia do nowej ustawy katalogu klauzul abuzywnych.
W ostatecznej wersji Koncepcji, ten fragment powinien być rozwinięty.
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39.

Postanowienia obowiązkowe umów w sprawie zamówienia publicznego

a) Drugim, bardziej szczegółowym wyrazem zrównoważenia umów, powinno być wprowadzenie – w
szerszym zakresie niż w PZP – obowiązku waloryzacji wynagrodzenia w razie zmian cen na rynku.
Federacja popiera proponowane rozwiązania.
Klauzule waloryzacyjne powinny być obowiązkowe. Takie klauzule waloryzacyjne powinny być
uwzględnione we wzorcach umów (zob. str. 55 Koncepcji.
b) Zdaniem Federacji, postanowienia umowne winny wyznaczać termin realizacji zamówienia odnosząc
się do dnia podpisania umowy. Praktyka wyznaczania daty kalendarzowej wykonania zamówienia, gdy
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia znacznie wydłużają się, koszty skróconego czasu na
realizacje zamówienia ponoszą wykonawcy. Należy mieć na uwadze, że najczęściej oferta jest złożona
zanim dojdzie do wydłużenia postępowania, a więc wykonawca nie może jej już dostosować do nowych
warunków.
40.

Sposób dochodzenia waloryzacji wysokości wynagrodzenia określonego w umowie

Skuteczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy wymaga odpowiedniego mechanizmu. Obecnie nie
ma danych urzędowych, które zapewniłyby słuszny i aktualny wymiar waloryzacji wynagrodzenia w
razie zmiany cen rynkowych.
Dlatego celowe jest wyznaczenie jednostki publicznej, np. UZP, która gromadziłaby bieżące dane z rynku
zamówień publicznych i podawała, najlepiej w cyklu miesięcznym, do wiadomości publicznej zmiany cen
na tym rynku (Indeks Cen Zamówień Publicznych). Początkowo taki indeks powinien dotyczyć obszarów,
w których potrzeba takiego indeksu jest najpilniejsza, np. w budownictwie.
41.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Federacja postuluje obniżenie poziomu dopuszczalnego poziomu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy z 10% do 3%.
Zamrożenie 10% wartości zamówienia bardzo negatywnie wpływa na płynność finansową
przedsiębiorstw. Właściwy nadzór zamawiającego nad wykonywaniem zamówienia, co także postuluje
Koncepcja, sprawia, że 3% jest zupełnie wystarczający, w szczególności umów, których wykonywanie
jest rozciągnięte w czasie, jak roboty budowalne lub wiele usług.
42.

Przesłanki unieważnienia umowy

Federacja popiera rozszerzenie kręgu podmiotów legitymowanych do żądania unieważnienia umowy.
43.

Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy na etapie realizacji umowy

Propozycja dodania do przepisów tzw. zasady współdziałania zamawiającego i wykonawcy na etapie
realizacji umowy jest niepotrzebna. Obowiązek lojalności kontraktowej i obowiązek przestrzegana
dobrych obyczajów, wywodzony z zasad współżycia społecznego, jest już obecnie uznany i utrwalony w
polskim prawie (art. 5, art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego). Wszystkie zarzuty naruszenia tych obowiązków
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dochodzone są na drodze sądowej, względnie polubownie. Jak się wydaje, także propozycja
przedstawiona w Koncepcji będzie miała tak samo charakter klauzuli generalnej w prawie cywilnym. Nie
wniesie tym samym jakiejkolwiek wartości dodanej, natomiast przyczyni się do dezintegracji siatki
pojęciowej.
Tak ogólnie sformułowana zasada nie wprowadzi zauważalnej zmiany w stosunku do obecnego stanu
prawnego. Jej wykładnia może natomiast pójść w stronę nadmiernej autonomizacji prawa zamówień
publicznych, co jest procesem nieprzewidywalnym.
44.

Ewaluacja realizacji umowy

W ocenie Federacji, proponowany raport powinien mieć postać określoną w przepisach wykonawczych
(ewentualnie on-line), aby raporty były porównywalne i możliwie wiarygodne.
Należy także uwzględnić, że treść raportu powinna być dostosowana do wielkości z złożoności
zamówienia.
45.

Zasady dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Odnosząc się do propozycji przedstawionych w ramce na str. 59, Federacja opowiada się za wydzieleniem
zamówień obronnych i bezpieczeństwa do odrębnej ustawy.
Obowiązujące przepisy prawa unijnego w tej dziedzinie wykazują odrębność, co przemawia za
przyjęciem oddzielnego aktu prawnego.
46.

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi stanowią bardzo istotną część rynku, zwłaszcza
na poziomie lokalnym. W związku z tym, należy przyjąć założenie, że zamówienia na tego typu usługi
powinny w możliwie szerokim zakresie poddane publikacji.
47.

Tryby udzielenia zamówienia sektorowego

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia odrębnej procedury negocjacyjnej z ogłoszeniem dla zamówień
sektorowych, należy tylko zwrócić uwagę, aby prawa wykonawców nie zostały na gruncie prawa
polskiego uszczuplone. Fakt, że przepisy dyrektywy klasycznej są bardziej rozbudowane od przepisów
dyrektywy sektorowej nie powinien oznaczać pogorszenia standardów prowadzenia postępowania.
W kolejnej wersji Koncepcji należy wyraźnie wskazać, na czym miałoby polegać rozróżnienie procedur w
sektorze klasycznym i sektorach użyteczności publicznej, poza oczywiście możliwością skrócenia
terminów. Szersze omówienie tych różnić pozwoli lepiej się odnieść do tej propozycji.
Ma to szczególnie duże znaczenie na takim rynku jak rynek polski, w którym znaczna liczba podmiotów
sektorowych to podmioty powiązane ze Skarbem Państwa. Takie podmioty powinny być wyznacznikiem
wysokich standardów, mimo że – prima facie – przepisy unijne dopuszczają odformalizowanie
procedury.
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48.

Propozycje zachęcające wykonawców, szczególnie MŚP do udziału w partnerstwie
innowacyjnym

Federacja proponuje, aby w przyszłej ustawie wyraźnie upoważnić zamawiających do zawarcia w jednym
postępowaniu umów o zamówienie publiczne w trybie partnerstwa innowacyjnego z kilkoma
wykonawcami (zob. art. 31 ust. 1 ak. 3 dyrektywy 2014/24/UE, art. 49 ust. 1 ak. 3 dyrektywy
2014/25/UE).
49.

Ułatwienia w trybach właściwych do udzielania zamówień innowacyjnych

a) W ocenie Federacji rezygnacja ze wskazania minimalnych elementów opisu przedmiotu zamówienia
jest niefortunna (którym w przypadku partnerstwa innowacyjnego jest „zapotrzebowanie” – zob. art.
73b ust. 1 pkt 1 i 4 PZP).
Brak minimalnych wymogów może zostać uznany za sprzeczny z prawem UE (zob. art. 31 ust. 1 ak. 2 zd.
2 dyrektywy 2014/24/UE, art. 49 ust. 1 akt 2 zd. 2 dyrektywy 2014/25/UE). Wobec dużej roli funduszy
unijnych w programach badawczo-rozwojowych, stwierdzenie niezgodności z prawem unijnym nowej
polskiej ustawy stanowi poważne ryzyko, które może odstraszać od stosowania tej wartościowej
procedury.
Przepisy dotyczące partnerstwa innowacyjnego wymagają sformułowania na nowo, zwłaszcza wobec
nowej systematyki ustawy.
b) Należy ponownie przeanalizować, czy przyjęcie nowej, szczególnej regulacji opcji w partnerstwie
innowacyjnym jest trafnym rozwiązaniem. Wydaje się, że w celu zachowania spójności ustawy, bardziej
odpowiednie byłoby wprowadzenie odrębnej regulacji, która upoważniałaby zastrzeżenia w
dokumentacji postępowania, że zamawiający może podzielić zamówienie na dwie części: wykonanie
opracowania i nabycie towarów, usług lub robót budowalnych powstałych w wyniku wykonania
opracowania. W takim przypadku należy koniecznie wprowadzić obowiązek należytego rozliczenia
kosztów, uwzgledniających prawa własności intelektualnej do opracowania.
Opcja powinna pozostać instytucją skierowaną na typowe, „tradycyjne” zamówienia.
50.

Możliwość zarezerwowania zamówień podprogowych dla MŚP

Federacja popiera wprowadzenie do nowej ustawy możliwość zarezerwowania niektórych zamówień
podprogowych dla MŚP. Bez przesady można stwierdzić, że prowadzenie takiego rozwiązania daje
nadzieję na prawdziwy przełom na polskim rynku zamówień publicznych.
W początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji, lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie
propozycji zarezerwowania określonej puli zamówień dla MŚP. Druga propozycja pozostawiałaby
promocję udziału MŚP w rękach samych zamawiających. Bardzo powolny proces upowszechniania klauzul
społecznych powinien być swoistą przestrogą dla autorów Koncepcji.
Należy tylko zwrócić uwagę, że tego typu zastrzeżenie powinno dotyczyć zamówień udzielanych po
publicznym ogłoszeniu. Uwzględnienie w zastrzeżonej puli zamówień udzielonych bez ogłoszenia
całkowicie wypaczyłoby proponowane rozwiązanie, ponieważ objęłoby zamówienia:
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 nie podlegające ustawie, a więc bez należytych gwarancji przejrzystości i równego traktowania
wykonawców,
 udzielane wg arbitralnego wyboru zamawiającego, np. artystyczne,
 udzielane wykonawcy, któremu i tak zamawiający udzieliłby zamówień, np. ze względów
technicznych,
 zamówienia typu in-house (zwłaszcza te zamówienia mogłyby „wypełnić” zastrzeżoną pulę).
51.

Rzecznik MŚP

Propozycja udziału Rzecznika w systemie zamówień publicznych jest niebezpieczna dla tej instytucji.
Przed rozszerzeniem kompetencji Rzecznika, należy umożliwić temu organowi rozwinięcie działalności w
obszarach już przewidzianych w ustawie o Rzeczniku25. Należy podkreślić, że przewidziany w niej zakres
działania Rzecznika jest bardzo szeroki i wymagający. Wystarczy wymienić:
 występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo
wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych,
 występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
 informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Propozycja udziału Rzecznika w systemie zamówień publicznych jest przedwczesna, o ile w ogóle
potrzebna.
52.

Sposób płatności za wykonywanie zamówienia - zaliczki i częściowe płatności

Poważnym brakiem Koncepcji jest pominięcie kwestii przestrzegania terminów zapłaty.
Wprawdzie ta kwestia jest przedmiotem odrębnych przepisów,26 to nadal na rynku zamówień publicznych
zamawiający dopuszczają się wyznaczania nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty.
53.

Obowiązek częściowych płatności

Federacja popiera wprowadzenie obowiązku częściowej zapłaty po wykonaniu odpowiednich części
zamówienia.
54.

Zwiększenie zakresu udzielania zaliczek

Federacja popiera wprowadzenie obowiązku udzielania zaliczek w przypadku zamówień, które będą
realizowane w częściach lub etapach.
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Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r., poz. 648.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684, z
2018 r. poz. 650.
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Właściwe byłoby rozszerzenie obowiązku zaliczek także na umowy krótsze niż 12 miesięcy, gdy
wykonanie usług wymaga istotnych nakładów na materiały.
55.

Obniżenie opłat sądowych od skarg

Federacja popiera obniżenie wysokości opłat sądowych od skarg. Propozycja obniżenia opłaty od skargi z
obecnej pięciokrotności do trzykrotności jest zachowawcza.
Federacja postuluje zrównanie tych opłat z wysokością opłaty przewidzianej od odwołań do Krajowej
Izby Odwoławczej.
Możliwym innym rozwiązaniem byłoby ustalenie opłat od skarg, na poziomie ok. 5% progów, które mają
zastosowanie do określonego zamówienia, czyli od 6 500 zł do 100 000 zł, który wynika z przepisu art.
13 ust. 1 kosztach sądowych w sprawach cywilnych.27
56.

Negocjowanie treści ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem i partnerstwa
innowacyjnego

W Koncepcji przewidziano możliwość poprawiania błędów, doprecyzowywania i dokonywania
odpowiednich korekt ofert. Nowa regulacja ma odejść od obecnego uregulowania, które w art. 59 ust. 1
PZP28 przewiduje, że „po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić
specyfikację istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem
negocjacji.”.
Przede wszystkim, jak słusznie zauważają autorzy Koncepcji, specyfikacja obejmuje przedmiot umowy, a
może obejmować warunki umowy. Obecna regulacja krytykowana jest dlatego, że dopuszcza „wyłącznie
doprecyzowanie i uzupełnienie” specyfikacji. Tymczasem, jak sugeruje się w Koncepcji, przepis art. 29
dyrektywy 2014/24/UE dopuszczać ma szersze możliwości zmian ofert. Trudno zgodzić się z tym
stanowiskiem.
Polskie prawo zakłada, że przedmiotem negocjacji jest opis przedmiotu zamówienia lub warunki umowy
(art. 58 ust. 2 PZP), zaś ich skutkiem – doprecyzowanie lub uzupełnienie specyfikacji (art. 59 ust. 1 PZP).
Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, przedmiotem negocjacji są oferty wstępne i
kolejne oferty nieostateczne. W myśl tego przepisu dyrektywy, oferty ostateczne nie podlegają
negocjacjom. Identyczne rozwiązanie przewiduje prawo polskie, które rozróżnia oferty wstępne (art. 54 i
58 ust. 1 PZP) od ofert składanych po zakończeniu negocjacji (art. 60 ust. 1), czyli tzw. w dyrektywie
„ofert ostatecznych”.
W Koncepcji zakłada się, jak należy rozumieć, że przepisy powinny dopuszczać „odpowiednie korekty”
ofert. Nie wiadomo, co takie sformułowanie miałoby oznaczać, gdyby zostało przeniesione dosłownie do
ustawy. Pewne jest natomiast, że przepisy dyrektywy w odniesieniu do negocjacji z ogłoszeniem i
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398,
770.
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Art. 59. 1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację
istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
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partnerstwa innowacyjnego (art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE) przewidują „ulepszanie”
tylko ofert nieostatecznych. Owo „ulepszenie” to tyle, co zmiana oddająca ustalenia z negocjacji. Jest to
zatem odmienna – sztywniejsza – regulacja niż przewidziana w odniesieniu do dialogu konkurencyjnego
„optymalizacja” oferty na wniosek zamawiającego (art. 30 ust. 6 ak. 2 dyrektywy 2014/24/UE).
Tak w prawie polskim, jak i w prawie unijnym, w negocjacjach z ogłoszeniem i partnerstwie
innowacyjnym oferty ostateczne nie podlegają negocjacjom.
Nie powinno natomiast budzić wątpliwości, że możliwe jest „poprawianie błędów” w ofertach. Bardziej
problematyczne jest już natomiast ich „doprecyzowywanie”, aczkolwiek w tym aspekcie wydaje się, że
prawo krajowe mogłoby przyznać zamawiającemu możliwość żądania doprecyzowania oferty, ale tylko
na równych warunkach. Innymi słowy, takie żądanie doprecyzowanie byłoby równoznaczne z wezwaniem
do złożenia „kolejnej” oferty ostatecznej, z równoczesnym wskazaniem aspektu, który budził
wątpliwości.
Najdogodniejszym sposobem doprecyzowywania oczekiwań zamawiającego jest ostateczne
sformułowanie specyfikacji – jako dokumentu adresowanego do wszystkich uczestników negocjacji.
Można więc uznać, że polski ustawodawca przewidział bardziej skuteczne instrumentarium zapewnienia
równości i przejrzystości postępowania niż prawodawca unijny. Nie warto z tego dorobku rezygnować.
57.

Propozycja integracji rejestrów

Federacja popiera integrację rejestrów w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców. Należy jednocześnie
zapewnić, aby zamawiający nie wykorzystywali tego ułatwienia jako pretekstu do wyznaczania
nadmiernie krótkich terminów.
58.

Certyfikacja

Federacja popiera utworzenie w Polsce systemu certyfikacji wykonawców.
W kolejnej wersji Koncepcji ta część powinna być wyjątkowo szczegółowo opracowana. Należy bowiem
przewidzieć szczegółowe rozwiązania, zwłaszcza te, które wymagać będą wydania aktów wykonawczych
i wyposażenia jednostki odpowiedzialnej w odpowiednie środki finansowe, kadry i zasoby techniczne.
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59.

Status Krajowej Izby Odwoławczej

a) Nie może być wątpliwości, że KIO, jako organ władzy państwowej (sektora rządowego), działa w
imieniu państwa, a zatem ewentualne roszczenia należy kierować do Skarbu Państwa.
b) Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie rozwiązań zapobiegających „konfliktowi interesów” powinno
wiązać się z odpowiednią rekompensatą. W przeciwnym razie takie regulacje będą mogły działać
odstraszająco na zainteresowanych o odpowiednich kwalifikacjach.
c) Federacja wstrzemięźliwie odnosi się do pomysłu poddania KIO nadzorowi administracyjnemu Prezesa
UZP. Całkowicie odpowiednie jest powierzenie kwestii administracyjnych Prezesowi KIO.
60.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego członków KIO

Federacja popiera co do zasady wprowadzenie do prawodawstwa możliwości wydania uchwal przez
Krajową Izbę Odwoławczą. Rozważenia wymaga tylko jakiej doniosłości kwestie miałby być przedmiotem
uchwał.
Zaproponowanie uchwał tyko Zgromadzenia Ogólnego wskazuje, że w tym trybie rozstrzygnięciu
podlegałyby jedynie sprawy najdonioślejsze. Jeżeli tak miałoby być, to należy uznać to za rozwiązanie
chybione. Najdonioślejsze kwestie w systemie prawnym powinny być bowiem rozstrzygane – w ramach
ich właściwości – tylko przez dwa organy: Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny, a w sprawach
prawa unijnego – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Z powyższych względów Federacja uznaje za celowe wprowadzenie możliwości wydania uchwał przez
skład poszerzony Izby, np. do 7 członków, w celu usunięcia rozbieżności orzecznictwa Izby, a w sprawach
najdonioślejszych – Izba powinna uchwalać jedynie skierowanie zapytania prawnego do Sądu
Najwyższego.
61.

Składy trzyosobowe

Jednym z największych osiągnięć polskiego systemu odwoławczego jest szybkość rozpoznawania spraw.
Takie wyniki osiągnięto m.in. wprowadzając zasadę składu jednoosobowego w 2009 r.29 jak wiadomo, ta
zmiana była przedmiotem wielu krytycznych uwag. Obecnie jednak około 80% jest rozpatrywanych w
składzie jednoosobowym.30 Nie jest to liczba niepokojąco wysoka. Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę
przesłanki skierowania sprawy do składu trzyosobowego („szczególną zawiłość”, a zwłaszcza
„precedensowy charakter sprawy”), skorzystanie z tej instytucji w co piątej sprawie należy uznać za dość
częste. Mimo to, w ocenie niektórych ekspertów i ośrodków krytyczne uwagi zachowują aktualność.31
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Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778
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Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r., Warszawa 2018 r.

Zob. np. wypowiedź Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 7 marca 2017 r. (nik.gov.pl), R. Szostak, 10-lecie
funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, [w:] M. Stręciwilk, M. Rakowska (red.), X-lecie
funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Monografia, Warszawa 2017, str. 44; Wpływ Krajowej Izby
odwoławczej na realizację przetargów w IT. Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w latach
2013-2015, Bird&Bird / Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2016, str. 17.
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W ocenie Federacji proste odwrócenie obecnej regulacji, czyli upoważnienie Prezes KIO do wyznaczania
składu jednoosobowego, gdy uzna, że sprawa jest „o małej złożoności” nie jest pomysłem właściwym.
Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ustawowych kryteriów rozdziału spraw do rozpoznania
przez składy jednoosobowe i trzyosobowe. Uzupełnieniem takiego rozwiązania powinna być możliwość
zwrócenia się przez skład jednoosobowy do Prezesa KIO o zarządzenie rozpoznania przez skład
trzyosobowy. Przesłanki określone w art. 188 ust. 1 zd. 2 wydają się właściwe.
Ustawowym kryterium rozdziału spraw mogłaby być wartość zamówienia (ratione valoris)32, rodzaj
zamówienia (ratione materiae),33 albo kombinacja tych kryteriów.34
Zastosowanie prostego kryterium wartości tzw. progów unijnych jest rozwiązaniem uzasadnionym,
chociaż zarazem groziłoby największym wydłużeniem postepowań. Doprowadziłoby bowiem do
odwrócenia proporcji rozpatrywania spraw w składach jedno- i trzyosobowych (w 2017 r. odwołania
wniesione w postępowaniach „unijnych” stanowiły 78% ogółu spraw).
Kryterium mieszane powierzenia rozpoznawania składom jednoosobowym mogłoby zostać przyjęte,
gdyby możliwe było wskazanie typów spraw w których najczęściej odwołania są cofane lub dochodzi do
umorzenia z powodu uwzględnienia zarzutów.35 W takich sprawach najwidoczniej kwestie prawne, tak w
ocenie wykonawców, jak i zamawiających, są najprostsze.36
Wyżej proponowane rozwiązanie nie angażowałoby Prezesa KIO do oceny wszystkich wpływających
spraw. Wystarczy, że Prezes KIO oceniałby wnioski składów jednoosobowych o zarządzenie rozpoznania
w składzie trzyosobowym.
62.

Rozbudowanie regulacji dotyczącej postępowania dowodowego

Problematyka postępowania dowodowego, jak słusznie podniesiono w Koncepcji, wymaga bardziej
adekwatnej regulacji.
Należy jednak zwrócić uwagę, że problemem praktycznym są kwestie pozaprawne, co oznacza, że proste
rozbudowanie regulacji nie przyniesie znaczącej poprawy sytuacji, gdy nie zostanie wprowadzony system
doboru biegłych o wyższych kwalifikacjach. Tymczasem, jak wiadomo, problemem są niskie stawki
wynagrodzeń dla biegłych.
Być może warto wprowadzić rozwiązanie, zgodnie z którym wnoszący o opinię biegłego powinien móc
zaoferować pokrycie kosztów w wysokości przekraczającej stawki urzędowe. Drugiej stronie

Progi unijne proponują: P. Bogdanowicz, W. Hartung, A. Szymańska, Funkcjonowanie środków ochrony
prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski, Warszawa 2017, str. 12.
32

33

Por. art. 17 pkt 1-3 i 41-45 Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 2018 r., poz. 155, z późn. zm.

34

Por. art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawozdanie Prezesa UZP nie prezentuje danych na tyle szczegółowych, aby taką korelację można było
stwierdzić.
35

W 2017 r. 34% odwołań zostało oddalonych a w 17% postępowania zostały umorzone w wyniku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania. Informacja o działalności Krajowej Izby
Odwoławczej w 2017 r., Warszawa 2018, str. 14
36
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przysługiwałby sprzeciw wobec wyboru podmiotu wskazanego przez adwersarza, a ostateczny wybór
biegłego należałby do składu orzekającego.
63.

Uwzględniania odwołań przez zamawiającego

Propozycje dotyczące uwzględnienie odwolań wymagają rozwinięcia. Koncepcja wskazuje elementy
dzisiejszej regulacji, ale nie zawiera propozycji.
64.

Zakaz zawarcia umowy

Federacja rozumie motywy przemawiające za wprowadzeniem możliwości zawarcia umowy przed
rozpoznaniem sprawy, gdy dochodzi do nadużycia prawa do wnoszenia odwołań. Trzeba jednak
pamiętać, że zakaz zawarcia umowy jest najskuteczniejszym instrumentem ochrony praw wykonawców,
skuteczniejszym nawet od uproszczonej drogi dochodzenia do tzw. odszkodowania (zob. niżej).
Należy jednak podkreślić, że nadal podstawowym tokiem sprawy powinien być zakaz zawarcia umowy.
Uchylenie zakazu umowy na podstawie tak niedookreślonej przesłanki powinno być szczególnie ostrożne.
Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której de facto zakaz zawarcia umowy jest wyjątkiem od
zezwolenia na zawarcie umowy.
W związku z tym, proponujemy, aby uchylenie zakazu zawsze mogło być zakwestionowane w trybie
odwoławczym do sądu. Uchylenie zakazu zwykle prowadzi bowiem do bezcelowości prowadzenia sporu.
Jest to także sytuacja „korzystna” dla składów rozpoznających sprawę. Dlatego, aby zapewnić
rzeczywistą ochronę prawną, decyzja składu KIO powinna podlegać zewnętrznej kontroli.
Proponowana zmiana jest tak daleko idąca, że posługiwanie się danymi zebranymi w obecnym stanie
prawnym nie stanowi wyznacznika, w jakim kierunku może pójść praktyka orzecznicza.
65.

Efektywność orzeczeń KIO

Termin na wykonanie czynności wskazanych w wyroku powinna wskazywać Izba, a nie ustawodawca.
Koncepcja wskazuje na „określone skutki niewykonania tych czynności doprowadzi do większej
efektywności postępowania odwoławczego”, ale takich rozwiązań nie podaje, nawet przykładowo. W
kolejnej wersji Koncepcji ten istotny brak dokumentu winien zostać uzupełniony.
66.

Właściwy organ

Federacja opowiada się za skupieniem rozpoznawania spraw z zakresu zamówień publicznych w
mniejszej liczbie sądów okręgowych. Proponowana koncepcja kierowania spraw tylko do jednego sądu
wymaga szerszego uzasadnienia.
Oddalenie sądu od wykonawcy może bowiem stanowić istotne ograniczenie ochrony prawnej, zwłaszcza
dla MŚP, którym – jak deklarują autorzy Koncepcji – nowa ustawa ma poświęcić wiele uwagi.
67.

Wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO

Federacja popiera wydłużenie dla stron terminu na wniesienie skargi do 14 dni.
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Federacja natomiast sprzeciwia się wydłużeniu terminu na wniesienie odwołania przez Prezesa UZP do
30 dni. Za wydłużeniem tego terminu nie przemawiają żadne racje merytoryczne. Obecny termin 21 dni
jest wystarczający. Koszty uprzywilejowywania Prezesa UZP ponoszą zamawiający i wykonawcy. Nie
można poprzeć regulacji, która z jednej strony postuluje skracanie terminów dla wykonawców np. w
„unijnym” przetargu nieograniczonym w sektora użyteczności publicznej z 35 dni do nawet 15 dni37, a
jednocześnie o 7 dni wydłuża się okres niepewności uczestników postępowania i zamawiających.
68.

Rozszerzenie kognicji sądu

Federacja popiera wprowadzenie przepisu wprost przewidującego rozpoznawanie spraw w sprawach
skarg na orzeczenie KIO, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego została już w całości wykonana.
Powyższe rozwiązanie będzie praktycznym uzupełnieniem przepisów ustanawiających właściwość sądów
w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
69.

Odszkodowanie

W ocenie Federacji, propozycja wprowadzenia odszkodowania w stałej wysokości należy do
najważniejszych pozycji Koncepcji. Należy podzielić założenie, że podstawowa rekompensata powinna
mieć charakter zryczałtowany, ponieważ taka konstrukcja chroni pokrzywdzonego wykonawcę przed
żmudnym wykazywaniem wielkości szkody. Jeżeli wykonawca jest gotowy do wykazania szkody
powinien mieć możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
Wyznaczenie odszkodowania na poziomie 1 % wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie
jest jednak poziomem bardzo niskim. Taki poziom zakłada, że taka jest przeważająca marża na
zamówieniach. Z tego względu znacznie bardziej odpowiedni byłby wskaźnik rentowności obrotu netto
przedsiębiorstw niefinansowych (który w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,9 %).38 O ile ogólny wskaźnik
statystyczny nie oddaje rentowności w poszczególnych branżach, to należy zwrócić uwagę, że Główny
Urząd Statystyczny podaje dane o rentowności także w rozbiciu na sekcje PKD.39
W związku z tym należy uznać, że proponowana wysokość 1 % nie ma uzasadnienia statystycznego, a
stanowi po prostu propozycję autorów Koncepcji. Taki poziom winien być ustalony jako minimalny poziom
rekompensaty, chyba że rentowność obrotu netto określona przez GUS jest wyższa.
Odnosząc się do ustalenia pułapu rekompensaty, należy uznać, że jest to zabieg zrozumiały z punktu
widzenia polityki państwa. Przyjmując, że rentowność wynosi ok. 4%, kwota 100 tys. zł. jest
adekwatnym poziomem dla zamówienia o wartości 2,5 mln. zł, co nie stanowi nawet wysokości progu dla

37

Zob. str. 62 Koncepcji.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2018 roku. http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansoweprzedsiebiorstw-niefinansowych-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,12,31.html.
38

39

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2017 r. Tablica 4, Główny Urząd Statystyczny 2018 r..
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zamówień publicznych na usługi społeczne,40 i jest zbliżone do tylko 10 % progu unijnego dla robót
budowlanych.41
Podsumowując, wprowadzenie pułapu rekompensaty na poziomie 100 000 zł jest realną rekompensatą
tylko w przypadku najmniejszych zamówień. Raczej należy uznać tą kwotę za zwrot kosztu udziału w
postępowaniu, które nie pełni roli „odszkodowania” dla wykonawcy, którego bezprawnie pozbawiono
możliwości wykonania zlecenia.
70.

Współpracę organów kontroli

W ocenie Federacji, propozycja bazy postepowań kontrolnych to trafny pomysł. Z pewnością ułatwi
ujednolicenie praktyki organów kontrolnych. Kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest
zapewnienie sprawności działania bazy, co wymaga odpowiednich nakładów.
Zdaniem Federacji UZP w przyszłym systemie zamówień publicznych nie powinien mieć uprawień
kontrolnych. Obecnie liczba kontroli UZP jest nieduża (60 kontroli doraźnych i 218 kontroli uprzednich w
2017 r.)42 wobec wielkość rynku. UZP winien skoncentrować się na świadczeniu usług doradczych i
zabezpieczenia zaplecza technicznego dla sprawnego działania zamawiających i wykonawców.
71.

Wyniki kontroli

Publikacja zanonimizowanych wyników wszystkich kontroli nie wydaje się dobrym i użytecznym
rozwiązaniem. Paradoksalnie, może bowiem ułatwić rozprzestrzenianie się błędnych praktyk.
Bardziej użyteczne byłoby przygotowywanie przez UZP zbiorów najczęstszych błędów wykrytych w toku
kontroli różnych organów, przy czym celowe byłoby zebranie zarówno błędów zamawiających, jak i
organów kontroli. Alternatywnie, UZP winien sygnalizować organom, jakie błędy popełniają.
72.

Czytelny podział zadań organów odpowiedzialnych za kontrolę

Niewątpliwie wprowadzenie czytelnego podziału zadań organów odpowiedzialnych za kontrolę jest
kluczowym elementem całej reformy systemu. Inne działania zmiany zaproponowane w Koncepcji, bez
uporządkowania kwestii kompetencyjnych pozostaną w dużej mierze nieskuteczne, ponieważ istotnie nie
zwiększy się przejrzystość i przewidywalność postępowania zamawiających i organów państwa w
obszarze zamówień publicznych.
Wynik zapowiadanej analizy powinien znaleźć się w kolejnej wersji Koncepcji, zanim Ministerstwo
przystąpi do prac legislacyjnych. W przeciwnym razie słuszny postulat wprowadzenia czytelnego podziału
zadań organów odpowiedzialnych za kontrole pozostanie jedynie na papierze.

40

750 000 euro, czyli 3 233 775 zł.

5 548 000 euro, czyli 23 921 312 zł.
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych
w 2017 r., Warszawa 2018, str. 70-71.
41
42
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73.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nie jest jasne, co autorzy Koncepcji mają na myśli postulując wyraźne odróżnienie odpowiedzialności
kierownika zamawiającego od odpowiedzialności osób wykonujących czynności po stronie
zamawiającego.
Jeżeli zamierzeniem autorów Koncepcji ma być zwolnienie kierowników zamawiających z
odpowiedzialności za działania podległych im służb, to jest to nieporozumienie. Taki zabieg mógłby
zostać wdrożony jedynie po wprowadzeniu rozwiązań zapewniających niezależność „osób faktycznie
dopuszczających się naruszeń”, w szczególności w odniesieniu do stabilności zatrudnienia. Pełnienie
funkcji kierowniczych to nie tylko wyższe uposażenie i możliwość realizacji różnych zamierzeń, ale także
odpowiedzialność za kierowaną jednostkę.
Sytuacja, w której zwierzchnik służbowy nie ponosi odpowiedzialności za działania kierowanego przez
niego podmiotu, zachowując wpływ na warunki i stabilność zatrudnienia podwładnych, to wręcz
zaproszenie do zachowań patologicznych, zwłaszcza korupcyjnych.
Przedstawiając powyższe uwagi, mam nadzieję, że przysłużą się one do wprowadzenia wielu bardzo
oczekiwanych rozwiązań w polskim systemie zamówień publicznych.

Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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