25 lutego 2019 r.
Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Szanowna Pani Minister,
w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia
21.1.2019 r., nr UD472), w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, uprzejmie
przedstawiam następujące uwagi.
Wprowadzenie
Federacja Przedsiębiorców Polskich z uznaniem przyjmuje inicjatywę opracowania nowej systemowej ustawy
o zamówieniach publicznych. Przedłożony projekt ustawy jest bardzo obszerny, ale dzięki swojej przejrzystej
systematyce daje nadzieje, że będzie łatwiejszy w użyciu od obowiązującej ustawy z 2004 r.
Projektowany akt w przytłaczającej części powtarza obecne uregulowania. Nie jest to wadą per se. Niemniej,
w szeregu kwestii nowa ustawa winna odpowiedzieć na problemy praktyczne, które i tak wcześniej lub później
znajdą się odzwierciedlenie w inicjatywach ustawodawczych. Warto zatem dołożyć starań, aby zabezpieczyć nową
ustawę przed rychłymi i licznymi nowelizacjami.
Przedłożony tekst, z uwagi na skalę powtórzeń obowiązujących przepisów, tak zabezpieczony nie jest. Samo
wprowadzenie nowych instytucji nie wymaga przyjęcia nowej ustawy, a wystarczającym – i zgodnym z postulatem
stabilności prawa – sposobem ich wprowadzenia byłaby nowelizacja. Dlatego równie ważne co wprowadzenie
nowych rozwiązań, jest poprawa przepisów określających obecne instytucje.
Bardzo użytecznym rozwiązaniem byłoby opracowanie poglądowej tabeli, w której autorzy wskazaliby, które
instytucje przenoszą do nowej ustawy bez zmian merytorycznych, a które są instytucjami nowymi lub zmienionymi.
Poniżej przedstawiamy uwagi, przede wszystkim zebrane wśród członków Federacji i firm współpracujących
z członkami Federacji.
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
Jak wiadomo, nadal poważnym, i rosnącym, problemem jest niedostosowanie wcześniej wykonywanych już umów
do zmieniających się kosztów realizacji zamówień publicznych.
W przedłożonym projekcie ustawy znalazły się przepisy dotyczące waloryzacji. Niestety, projektowany
art. 468 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dotknięty jest wadami, które dyskwalifikują tę propozycję.
Projektowany przepis art. 468 ust. 2 pkt 1 przewiduje, że w umowie określa się różne aspekty waloryzacji.
W praktyce oznacza to, że warunki waloryzacji określi zamawiający. Z tego już względu przepisy ustawy nie
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odpowiadają na oczekiwania uczestników rynku. Nowe przepisy powinny tak kształtować waloryzację, aby była
zawsze była obiektywna, a przede wszystkim – rzeczywista i możliwie pełna.
Zdecydowanie zbyt duży zakres arbitralnej oceny zakresu waloryzacji został przewidziany w ust. 2 pkt 1. Ten przepis
przyznaje zamawiającemu, niepowiązane z przesłankami obiektywnymi, prawo samodzielnego decydowania o:
(i) poziomie wzrostu cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, który uprawnia strony (także
zamawiającego przy spadku cen i kosztów) do żądania zmiany wynagrodzenia, oraz
(ii) wskazaniu początkowego terminu okresu, który będzie objęty waloryzacją.
Powyższe oznacza, że waloryzacja nie jest automatyczna, tzn. nie jest powiązana z obiektywnym wzrostem kosztów
realizacji, ale tylko może, (a nie musi) być uruchamiana dopiero po przekroczeniu określonego pułapu wzrostu
kosztów. Projektowane rozwiązanie w istocie nie wprowadza obowiązku rzeczywistej, obiektywnej waloryzacji, ale
jedynie uprawnienie dla zamawiającego. W istocie zatem projektowany art. 468 nie wprowadza żadnego
rozwiązania, które obecne nie mogłoby zostać wprowadzone w drodze umownej. Nawet gorzej, przyznaje
zamawiającym wyraźną podstawę prawną do ograniczenia waloryzacji. Skoro bowiem ustawodawca przewidział
możliwość jej limitowania, to pozycja wykonawców kwestionujących tego typu postanowienia umowne będzie nawet
słabsza, niż gdyby takie ograniczenia były wprowadzane na podstawie Kodeksu cywilnego.
Dodatkowo zaproponowany model waloryzacji (oparty o subiektywne uznanie zamawiającego) może nie obejmować
całego okresu wzrostu cen. Istnieje więc ryzyko, że nie będą waloryzowane wzrosty cen i koszty, które generującą
straty wykonawców poziomie, jeżeli nie osiągną arbitralnie ustalonego pułapu, który zdaniem zamawiającego
powinien uruchomić waloryzację.
Chybiony jest przepis ust. 2 pkt 2 lit. a, który nie zapewnia wiarygodnego wskaźnika waloryzacji, pozostawiając
również to krytyczne ustalenie zamawiającemu. Z kolei przepis litery b. otwiera możliwość objęcia waloryzacją tylko
niewielkiej części kosztów wykonania zamówienia. Podobnie, pkt 3 nie wiąże okresu objętego waloryzacją
z przesłankami obiektywnymi. Zaprzeczeniem obiektywnej i zrównoważonej waloryzacji jest norma
projektowanego art. ust. 2 pkt 4, która uprawnia zamawiającego do określenia „maksymalnej wartości zmiany
wynagrodzenia”. O ile można jeszcze rozważać, czy ustawodawca mógłby ograniczyć waloryzację przy nieznacznych
zmianach wykonania zamówienia, uwzględniając marże w danej branży, to odmowa waloryzacji, gdy koszty wzrosną
powyżej (sic!) określonego poziomu trudno ocenić inaczej niż odmowa waloryzacji, gdy ta jest najbardziej potrzebna.
Co najmniej dwuznaczny jest przepis ust. 3. Nie jest bowiem wystarczająco jasne znaczenie upływu okresu 180 dni
od dnia upływu terminu na składanie do dnia zawarcia umowy. Z jednej strony można przyjąć, że upływ tego okresu
uruchamia waloryzację, niejako obligatoryjnie modyfikującą ceny ofertowe. Z drugiej strony nasuwa się obawa,
prowokowana ogólnym sformułowaniem „w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy”, że warunkiem waloryzacji w ogóle jest upływ 180- dni między terminem na złożenie oferty
a zawarciem umowy. Przepis ust. 3 powinien być na nowo sformułowany w sposób nie budzący tak podstawowych
wątpliwości. Dopiero wówczas będzie możliwa jego ostateczna ocena.
Niepokojące jest sformułowanie ust. 4, które wskazuje, że waloryzacja musi objąć ruchy cen w górę i w dół tylko
w przypadku zmian cen „wyrobów budowalnych” Nawet najprostsza argumentacja z przeciwieństwa prowadzi
do wniosku, że w przypadku innych kosztów waloryzacja może objąć tylko zmiany cen w dół, a więc zamawiający
może zastrzec waloryzację tylko na swoją korzyść. Ten przepis jest więc bardzo źle skonstruowany i ignoruje
podstawowe zasady wykładni przepisów.
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Bardzo niebezpieczny jest przepis ust. 5. Pomijając fakt, że roboty budowlane praktycznie nigdy nie są przyjmowane
„bez zastrzeżeń”, co już czyni postanowienia dotyczące waloryzacji zupełnie nieprzydatnymi, nie jest jasne, jak
należy formułować takie zastrzeżenia oraz czy ich złożenie jest wystarczające dla dalszego procedowania umownej
waloryzacji pomimo wypłaty wynagrodzenia. Powyższe może uniemożliwiać wykonawcom waloryzację
wynagrodzenia w części, w odniesieniu do której wskaźniki waloryzacji (np. GUS) będą publikowane z opóźnieniem,
albo po wpływie wynagrodzenia na konto wykonawcy. To kolejne rozwiązanie, które sprawia, że projekt ustawy
w zakresie waloryzacji wprowadza tyko iluzoryczne, a tak naprawdę szkodliwe, mechanizmy. Nie sposób przyjąć,
że wprowadzanie zmiany wysokości wynagrodzenia może ograniczać uprawnienia wykonawcy do otrzymania
zapłaty. Dla przykładu należy też podać, że aktualnie w kontraktach GDDKiA waloryzowane jest właśnie
wynagrodzenie wypłacone.
Niewłaściwie także ujęto waloryzację wynagrodzeń podwykonawców, ponieważ brzmienie ust. 6 pozwala
na wysuwanie roszczeń, mimo że dany podwykonawca nie powinien być objęty waloryzacją (zwłaszcza, gdy
wykonawca nie otrzymał kwoty wynikającej z waloryzacji w stosunku do części zamówienia powierzonej
podwykonawcy). Pominięcie w ust. 6 odessania do ust. 4 może być rozumiane jako bądź pozbawienie
podwykonawców waloryzacji kosztów materiałów budowlanych (sic!), bądź możliwość ograniczenia waloryzacji dla
podwykonawców tylko do podwyższenia albo obniżenia cen. Obie wykładnie prowadzą do wniosków absurdalnych.
Przepis musi być zmieniony.
Nadto, wprowadzana ust. 6 quasi-automatyczna waloryzacja wynagrodzenia podwykonawców jest nie do przyjęcia,
gdyż podwykonawcy nie są związani względem wykonawcy ofertami przez tak długo jak wykonawca względem
zamawiającego (nawet 120 dni). Podwykonawcy na bieżąco, (tj. zazwyczaj już po 30 dniach) aktualizują swoje oferty
w efekcie czego przyjmowane przez nich ceny odpowiadają zwykle aktualnym wzrostom cen materiałów. To w ten
sposób wzrost cen materiałów - pochodzący od aktualizowanych przez podwykonawców na bieżąco ofert - powoduje
dysproporcję pomiędzy ceną z oferty wykonawcy (wynagrodzeniem), a kosztami realizacji robót. Projektodawcy nie
dokonali rozeznania w praktykach handlowych, co doprowadziło do zaproponowania przepisu, który grozi
dwukrotną waloryzacją wynagrodzeń podwykonawców: raz przez dostosowanie ofert „na bieżąco”, a drugi raz –
„automatycznie” przez zastosowanie projektowanej ustawy).
Podsumowując, projektowane przepisy pozwalają zamawiającemu na uznaniowe ograniczenie waloryzacji.
Nie zapewniają także opracowania właściwego wskaźnika GUS, pozostawiając także tę kwestię dowolnej decyzji
zamawiającego. Inną wadą projektu jest możliwość ograniczenia waloryzacji, zarówno w odniesieniu do poziomu
zmiany cen, jak i zakresu przedmiotowego (rodzaju kosztów podlegających waloryzacji). Nie może być
zaakceptowane użyte w ust. 5 pojęcie „przyjęte bez zastrzeżeń”.
Mając na względzie bardzo duże ryzyko poważnych, negatywnych skutków możliwej zapaści branży budowalnej dla
całej gospodarki i społeczeństwa, uprzejmie proszę o przeanalizowanie załączonych propozycji. Zwracam uwagę, że
odbudowa branży, zwłaszcza wobec coraz większej obecności na polskim rynku przedsiębiorstw spoza Europy, może
być – w przeciwieństwie do kryzysu z lat 2010-2012 – po prostu niemożliwa.
W gronie wiodących przedsiębiorców branży budowlanej opracowaliśmy propozycje rozwiązania kwestii rosnących
różnic między wynagrodzeniami i ryzykami określonymi w umowach o zamówienie publiczne a radykalnie
zmieniającymi się warunkami ich wykonywania. Dalsze ignorowanie tego faktu przyniesie dotkliwy kryzys branży,
który tylko pogłębi nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z firmami
członkowskimi opracowała rozwiązania ustawowe dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawców
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w odniesieniu zarówno do umów jeszcze wykonywanych i w odniesieniu do umów, które zostaną zawarte
w przyszłości.
W odniesieniu do umów jeszcze wykonywanych przedsiębiorcy branży szacują koszt waloryzacji na ok. 1 mld zł,
w odniesieniu do umów GDDKiA oraz ok. 1,5 mld. zł w odniesieniu do umów PKP PLK S.A. Jest to koszt zbliżony
do szacunków GDDKiA i PKP PLK. Powyższy szacunek został wyliczony w oparciu o wskaźnik inflacji.
W odniesieniu do umów przyszłych, wypracowaliśmy projekt przepisów, które zapewnią rozwiązanie systemowe,
bez konieczności podejmowania działań nadzwyczajnych (w załączeniu).
Podstawowym założeniem propozycji, która może być włączona do projektowanej nowej ustawy – Prawo zamówień
publicznych – zamiast obecnego art. 468 projektu, jest wprowadzenie sprawiedliwego i obiektywnego mechanizmu
waloryzacji wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych. Proponowane rozwiązanie ma charakter
systemowy, a nie doraźny. Chciałbym zwrócić uwagę na konieczność opracowania dwóch obiektywnych
mechanizmów waloryzacji: tzw. koszyków kosztów, które powinny obejmować jak największą część ogółu kosztu
inwestycji, oraz specjalistyczny wskaźnik GUS.
W załączonej propozycji przewidujemy, że w odniesieniu do umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy
obligatoryjnie przewidzieć włączanie klauzul waloryzacyjnych. Podstawą waloryzacji powinny być obiektywne,
generalnie wskazane „koszyki” kosztów, które powinny być z góry określone w. Ustawa powinna także określać
okres objęty waloryzacją, bez względu na czas, jaki upłynął pomiędzy wyborem oferty a nabyciem niezbędnych
paliw, energii, materiałów lub poniesieniem kosztu robocizny.
Absolutnie kluczowym elementem takiego mechanizmu jest przyjęcie nowego, wiarygodnego i aktualnego
wskaźnika GUS. Oczywiście, w ustawie muszą znaleźć się także przepisy gwarantujące stosowną, precyzyjną
waloryzację wynagrodzenia przysługującego podwykonawcą.
Jednocześnie zwracam uwagę, że przedstawiona propozycja zawiera przepis wyłączający możliwość ustanawiania
przez zamawiającego zakazu poszukiwania ochrony sądowej przez wykonawców („Wyłączenie lub ograniczenie
w umowie uprawnienia strony umowy do występowania do sądu o zmianę wynagrodzenia jest nieważne.”). Na rynku
zamówień publicznych obecna jest bowiem praktyka narzucania zrzeczenia się prawa do skorzystania z drogi
sądowej.
Materiał przekazuję w załączeniu.
Koncyliacja
Projekt wprowadza nowy rodzaj postępowania – koncyliację, która ma być prowadzona przez członków nowego
wydziału Krajowej Izbie Odwoławczej – właściwy do rozpoznawania wniosków o rozstrzygnięcie sporu
wynikającego z udzielonego, na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej, jeżeli:
(a) zamówienie publiczne jest finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub szacunkowa wartość
zamówienia została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla
dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz (b) wartość przedmiotu sporu przewyższa 1 000
000 złotych (art. 502 ust. 1 pkt 2 Projektu).
W myśl przepisu art. 620 ust. 1 koncyliacja ma być obligatoryjna. Wyłączenie drogi sądowej przed rozpoznaniem
wniosku o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest nieuzasadnione i będzie zapewne
nieefektywne. Postępowanie koncyliacyjne będzie stanowiło niepotrzebne przedłużenie sporu między stronami.
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Koncyliacja będzie także rodziła bardzo wysokie dodatkowe koszty u wykonawców. Należy bowiem spodziewać się,
że zazwyczaj strony i tak będą prowadzić spór sądowy.
W związku z tym opowiadamy się za rezygnacją z koncyliacji. Zasoby KIO przewidziane do jej prowadzenia należy
skierować na szybsze i bardziej wnikliwe rozstrzyganie sporów dotyczących wyboru ofert.
Uwagi szczegółowe

Art. 1
Należy przekonująco wyjaśnić, czym różnią się następujące pojęcia:
 tryby udzielania zamówień publicznych
 procedury udzielania zamówień publicznych.
Ponadto, w kontekście powyższych pojęć, warto wyjaśnić celowość wprowadzenia przepisu art. 1 pkt 4: „etapy
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia”. Trudno przecież uregulować tryby (procedury), bez wskazania
ich etapów.

Art. 2 ust. 2
Przepis jest zbyt skomplikowany. Nie jest jasna intencja projektodawców. Wygląda na to, że projektodawca życzliwie
odnosi się do upubliczniania małych zamówień, ale z niezrozumiałych względów nie ma odwagi nałożyć takiego
obowiązku.
Przepis art. 2 ust. 2 wymaga co najmniej doprecyzowanie pojęcia zamówień publicznych, które ze względu na swój
rodzaj lub charakter mogą być skierowane do szerokiego grona wykonawców. Brak wymaganej precyzji
uniemożliwia stosowanie przepisu, co zrodzi niepewność u zamawiających.

Art. 8 pkt 27
Definicję umowy o podwykonawstwo należy uzupełnić o wymóg pisemności. Zasada pisemności postępowania
i środków dowodowych na etapie prowadzenia postepowania i realizacji umowy (w przypadkach wyjaśnienia rażąco
niskiej ceny, potwierdzania sposobu zatrudniania pracowników przez podwykonawcę lub w przypadku konieczności
zapłaty bezpośredniej podwykonawcom robót budowlanych).

Dział I Rozdział 3 (art. 22 – 27)
Przepisy projektu nie powinny pozostawiać wątpliwości jak polityka zakupowa państwa będzie wpływać
na planowanie zakupów u zamawiających, wybór procedury oraz sposób prowadzenia postępowania
Brak powiązania wprowadzonego rozdziału z innymi przepisami, sprawia, że zamysł projektodawcy jest
nieczytelny, a celowość wprowadzenia rozdziału – niezrozumiała.

Art. 39 ust. 1
Nie powinno się szacować wartości zamówienia o charakterze ciągłym na podstawie wartości zamówień udzielonych
w terminie poprzednich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych i wskaźnika inflacji lub wartości zamówień,
których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
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W przypadku tych usług często decydującym czynnikiem kosztotwórczym są koszty pracy, zmieniające się corocznie
(np. usługi ochrony). Usługi o charakterze ciągłym, winny być szacowane na zasadach ogólnych, określonych w art.
32 – 35. Proponujemy następujące brzmienie przepisu:
„Podstawą ustalenia wartości zamówienia podlegającego wznowieniu w określonym czasie na usługi lub
dostawy, lub jest łączna wartość tych zamówień:

Art. 65 i art. 135
Przewidziany w art. 65 i 135 obowiązek osobistego wykonania robót bądź usług nie odnosi się do kluczowych „części
zamówienia” a do „kluczowych zadań”. Stanowi to powielenie regulacji zawartych w art. 63 ust. 2 dyrektywy
klasycznej. Należy zwrócić uwagę, że w innych artykułach ustawy (np. art. 150 ust. 2 pkt 16) mowa jest już o
kluczowych „częściach zamówienia”. Należy ujednolić siatkę terminologiczną projektu.
Brak wskazania, w jakich okolicznościach zamawiający może żądać wykonania kluczowych zadań przez jednego
z konsorcjantów rodzi niepewność, co do okoliczności zastosowania przepisu, a także może prowadzić
do ograniczenia konkurencji.
Zamawiający winien uzasadnić wprowadzenie zastrzeżenia obiektywnymi przesłankami. Proponujemy dodanie ust.
2 w brzmieniu:
„2. Zamawiający w dokumentach zamówienia podaje obiektywne powody zastrzeżenia, o którym mowa
w ust. 1”

Art. 68 ust. 2
Przepis 68 ust. 2 należy w całości wykreślić. Tzw. komunikacja ustna nie powinna być dopuszczona w postępowaniu.
Całkowicie niedopuszczalne należy uznać ustne informowanie, mogące mieć wpływ na treść i ocenę oferty. Każda
wymiana powinna być utrwalana bezpośrednio, a nie tylko w formie notatek i protokołu.
Przepis wprowadza niepotrzebny wyłom od zasady pisemności postępowania oraz grozi naruszaniem zasady
równego traktowania wykonawców. Przy użyciu ustnej formy komunikacji w toku postępowania może dojść do
wybiórczego przekazywania informacji tylko niektórym wykonawcom oraz niemożności zebrania środków
dowodowych na nierówne traktowanie wykonawców (ustna komunikacja na etapie postepowania powinna być
dopuszczona tylko w przypadku zebrania wykonawców lub sesji otwarcia ofert – i tylko w przypadkach utrwalenia
przekazywanych treści na nośnikach danych).
Podobne zasady powinny występować w odniesieniu do czynności podejmowanych przed wszczęciem postepowania
lub bezpośrednio po jego zakończeniu, a przed podpisaniem umowy (spotkanie informacyjne, o którym mowa w art.
93 ust. 1 lub spotkanie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 279 ust. 1).

Art. 93 ust. 2
Przepis art. 93 ust. 2 należy uzupełnić o termin zamieszczenia informacji, np. 30 dni przed spotkaniem.

Art. 103 ust. 1
Sformułowanie w art. 103 ust. 1 „w częściach, z których każda stanowi odrębne postępowanie”, jest nielogiczne.
Część zamówienia może być „udzielona” w odrębnym postępowaniu, ale nie może go „stanowić”. Przepis wymaga
zmiany.
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Art. 103 ust. 4
Przepis jest bardzo niejasny. Wymaga radykalnego uproszczenia. W szczególności niefortunne jest sformułowanie
„miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać
mu udzielone zamówienie.”

Art. 108
Całkowicie chybionym rozwiązaniem jest utworzenie samoistnej definicji stosunku pracy w art. 108 ust. 1. Znacznie
trafniejszym, i systemowo spójnym, rozwiązaniem byłoby utrzymanie odesłanie do art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Samo podobieństwo projektowanego art. 108 ust. 1 do przywołanego przepisu
Kodeksu pracy nie jest jeszcze wystarczające do zapewnienia całkowej pewności prawa i czerpania z utrwalonego
dorobku prawa pracy. Tymczasem, samo zastąpienie odesłania opisem jest jednoznacznym sygnałem dla adresatów
i sądów, że intencją prawodawcy była zmiana stanu prawnego.
Przy okazji przyjęcia nowej ustawy, zasadne byłoby wprowadzenie bardziej szczegółowych przepisów dotyczących
weryfikacji stosunku pracy i uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnieniem osób i sankcji za niespełnianie tych wymagań.
Uzupełnienie regulacji w powyższym zakresie mogłoby być jednym z argumentów za faktyczną potrzebą przyjęcia
nowej ustawy.

Art. 113 ust. 4 i 5
W projektowanych przepisach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia brakuje jednoznacznego zobowiązania
Zamawiającego do wskazania kryteriów „równoważności”. Praktyka pokazuje, że stwierdzenie to budzi szereg
kontrowersji i prowadzi do postępowań odwoławczych przed KIO. Zasadnym się jest więc rozważenie,
(a w konsekwencji ewentualne dodanie w projekcie Ustawy zapisu), czy w takiej sytuacji zamawiający nie powinien
jednak określać uzasadnionych i istotnych parametrów technicznych - nie utrudniających uczciwej konkurencji, na
podstawie których prowadzona będzie ocena - proponowanych jako „równoważne” - produktów lub usług.
Projektowany przepis art. 113 ust. 5 uprawnia zamawiającego do określenia tzw. przedmiotowych środków
dowodowych, jakie mogą wykorzystać wykonawcy w celu udowodnienia równoważności. Nawet jednak
zastosowanie przez zamawiającego tego przepisu nie zastąpi wskazania kryteriów, którym ma odpowiadać
równoważny przedmiot zamówienia.
Obecnie w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego najczęściej brakującym elementem było
właśnie dookreślenie parametrów, w jakich poruszać mogą się wykonawcy proponując rozwiązanie równoważne do
stanowiącego przedmiot zamówienia. W rzeczywistości rodzi to obawy przed zastosowaniem takich rozwiązań ze
względu na możliwość odrzucenia oferty jako niezgodnej ze specyfikacją zamówienia, nawet jeśli były technicznie
możliwe.

Art. 122 pkt 1 i 2
W myśl przepisów art. 122 pkt 1 i 2 projektu ustawy, wykluczeniu z postępowania polegają wykonawcy skazani
za przestępstwa przewidziane w polskim Kodeksie karnym oraz innych polskich ustawach. Tylko w przypadku
niektórych przestępstw projekt odnosi się do "przepisów miejsca zamieszkania lub siedziby danego wykonawcy".
Odesłanie do polskich przepisów może być rozumiane jako brak możliwość wykluczenia wykonawcy z powodu
skazania za analogiczne przestępstwa w innych państwach., co narusza zasadę równego traktowania wykonawców.
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Projekt ustawy powinien być uzupełniony o stosowne rozwiązanie umożliwiające wykluczenie wykonawców, którzy
dopuścili się analogicznych przestępstw w innych państwach.

Art. 123 ust. 1 pkt 2 i 3
Kwotę, która uprawnia do wykluczenia wykonawcy należy podnieść z 3000 zł do co najmniej 5000 zł. Negatywne
skutki wykluczenia dla wykonawców przy tak niskiej kwocie grzywien i kar pienieżnych są zdecydowanie zbyt
surowe.
Kara pieniężna i grzywna w tej wysokości jest bowiem często nakładana za stosunkowo nieduże naruszenia prawa,
które nie powinny skutkować eliminacją z rynku zamówień publicznych, nie świadczą one bowiem o „systemowym”
lekceważeniu porządku prawnego, a mogą w być skutkiem drobnych i nieumyślnych uchybień.

Art. 123 ust. 1 pkt 9
Przepis art. 123 ust. 1 pkt. 9 wskazuje, że podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania „nienależyte
wykonanie wcześniejszego zamówienia” definiując je poprzez „rozwiązanie umowy”, „zasądzenie prawomocnego
odszkodowania” lub (novum) „innych porównywalnych sankcji”. Jednak nowy element w postaci „innych
porównywalnych sankcji” nie został doprecyzowany, co generuje ryzyko nadmiernego otworzenia dyspozycji
omawianego przepisu i zwiększenie liczby sporów z zamawiającym na jego tle. Przykładowo przepis ten może
dotyczyć sytuacji związanych z nałożeniem we wcześniejszych kontraktach kar umownych, co stanowi dość
powszechną sytuację realizacyjną, która nie powinna jednak doprowadzać do wykluczenia w kolejnych
postępowaniach.
W związku z powyższym, celowe jest usunięcie z przepisu słów „lub innych porównywalnych sankcji”. Nie ma
potrzeby aż tak dosłownego przenoszenia przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Art. 131
Przepis ogranicza częściowo podwykonawstwo w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień – nawet,
jeśli podwykonawca takowe uprawnienia posiada – przepis wymagający wykreślenia ust. 2.
Pozostawienie przepisu w projektowanym brzmieniu uniemożliwi ofertowanie niektórych usług wykonawcom
zdolnym do wykonania zamówienia i ograniczy tym samym konkurencję (np. usługi cateringowe, wymagające
dowozu posiłków – jeśli wymagane będzie posiadanie decyzji sanitarnej dla pojazdu transportowego). Część
uprawnień jest bowiem przyznawane konkretnemu przedsiębiorcy. W rezultacie wykonawca nie będzie mógł
powierzyć części zamówienia związanej z dowozem podwykonawcy i tym samym nie złoży oferty, choć jest zdolny
do wykonania usługi cateringu.

Art. 142 ust. 1
W art. 142 ust. 1 projektu ustawy przewidziano obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia następujących dokumentów:
a) oświadczenia, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu),
b) tzw. podmiotowych środków dowodowych,
c) innych dokumentów lub oświadczeń, niebędących przedmiotowymi środkami dowodowymi.
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W omawianym przepisie brak jest jednoznacznego wskazania, że wezwanie zamawiającego powinno dotyczyć
również pełnomocnictwa.
W obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych wezwanie takie zostało przewidziane wprost w art. 26 ust.
3a ustawy. Obecna regulacja budzi wątpliwości, w szczególności że:
a) w art. 8 pkt 3 projektu ustawy zawarto ustawową definicję „dokumentów zamówienia” (przez które rozumie się
dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający się odwołuje, inne niż
ogłoszenia, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia), z której wynika, że nie obejmuje ona
pełnomocnictwa,
b) jednocześnie w innych przepisach ustawy (np. w art. 163 ust. 1 pkt 2) lit c) lub art. 257 ust. 1 pkt 2) lit. c projektu
ustawy) pełnomocnictwo wymienia się jako dokument odrębny, a zatem niemieszczący się w pojęciach „inny
dokument” lub „oświadczenia”.
Proponujemy dodanie do art. 142 ust. 1 regulacji, że wezwanie dotyczy również pełnomocnictw.

Art. 147
W myśl projektowanego art. 147 ust. 1 zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu
zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż
ustawowe terminy minimalne, o ile są one określone. W przypadku, gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po
odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia, zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania
się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe
od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone.
Powyższe, ogólne zasady będę miały zastosowanie do wszystkich postępowań, bez względu na skalę ich
skomplikowania oraz nakładu pracy i czasu koniecznego do przygotowania oferty.
Wbrew pozorom powyższa zasada nie daje dostatecznej gwarancji wyznaczenia odpowiednich terminów
w przypadku zamówienia na roboty budowlane, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych
(w formule „projektuj i buduj”). Z uwagi na potrzebę wykonania szeregu czynności przez wykonawców
poprzedzających złożenie oferty postulowanym byłoby, aby ta kategoria zamówień publicznych (specyfika z nią
związana) została wskazana w treści projektu wprost, jako okoliczność, którą zamawiający powinien wziąć pod
uwagę wyznaczając odpowiednie terminy składania ofert.

Art. 239
Projektowany przepis art. 239 ust. 1 i 2 posługują się pojęciem „kryteria jakościowe”.
W ust. 2 wymienione są przykłady takich kryteriów, m.in.: termin lub czas dostawy. Na rynku stosowane są także
kryteria terminu zapłaty lub wysokości kar umownych. Wszystkie te kryteria nie dotyczą oczywiście „jakości”
przedmiotu dostawy, a w istocie są wariantami warunków finansowych wykonania zamówienia. Należy podkreślić,
że dyrektywa 2014/24/UE nie posługuje się pojęciem „kryterium jakościowego”.
Należy podkreślić, że ze względu na skalę działalności i możliwości finansowania długu, kryteria jakościowe nie
mające charakteru finansowego są szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
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W związku z powyższym, należy wyraźnie odróżnić kryteria jakościowe od kryteriów organizacji wykonania
zamówienia i kryteriów finansowych. Dlatego przepisowi art. 239 ust. 1 proponuje się nadać brzmienie:
„Art. 239. 1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:
1) ceny lub kosztu;
2) kryteriów odnoszących się do warunków finansowych realizacji zamówienia,
3) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu.”
W ust. 2 pkt 6 powinien konsekwentnie otrzymać brzmienie:
„6) serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, sposób dostawy, oraz okresu realizacji.”
Ponadto należy dodać przepis ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć wysokości kar umownych i terminów zapłaty dłuższych niż
określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z. z 2019 r.
poz. 118).”

Art. 250
Wobec wadliwości przepisów dotyczących waloryzacji, negatywnie należy ocenić Wydłużenie terminu związania
ofertą - do 90 dni, a dla robót budowlanych powyżej 20 mln euro - do 120 dni.
To rozwiązanie nie zostało w żaden sposób zrównoważone instrumentami ochrony praw wykonawców.

Art. 255 ust. 3 pkt 7
Dofinansowanie PFRON jest udzielane z minimum miesięcznym opóźnieniem, skutkiem czego wykonawca
zobowiązany jest w pierwszym okresie samodzielnie finansować wynagrodzenia pracownika. Ponadto PFRON ma
także możliwość odroczenia lub wstrzymania płatności dofinansowania, o ile konieczne będzie złożenia wyjaśnień.
Dofinansowanie PFRON jest uzależnione od ilości osób niepełnosprawnych realizujących zamówienie. Wykonawca
nie ma faktycznej możliwości zagwarantowania ww. liczby osób przy wykonaniu zamówienia, gdyż niepełnosprawny
może zrezygnować z pracy lub np. cofnąć zaświadczenie o niepełnosprawności. Wobec powyższego nie można
zakładać, że pomoc PFRON jest pewna i stała w całym okresie realizacji zamówienie. W celu zachowania konkurencji
do porównania ofert powinna więc być przyjmowana cena nieuwzględniająca ww. pomocy publicznej.
Proponuje się uzupełnienie przepisu art. 255 ust. 3 pkt 7:
„7) zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, poz. 511);

Art. 279
Projektowany przepis art. 279 wprowadza nową instytucję spotkania z wykonawcami bez wskazania celu, któremu
to spotkanie ma służyć. Nie wiadomo, jaki ma być wpływ przebiegu, i ewentualnych ustaleń ze spotkania,
z niewybranymi wykonawcami np. na wybraną ostatecznie ofertę, czy na podpisanie umowy, (skoro do spotkania
ma jeszcze dojść przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą).
Przepis budzi kontrowersje co do celu spotkania. Takie spotkanie może doprowadzić do przewlekłości postępowania.
Spotkanie może rodzić konflikty pomiędzy zamawiającym a wykonawcami lub pomiędzy samymi wykonawcami.
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Wykonawcom przysługują przecież środki ochrony prawnej, ponadto mogą oni informować zamawiającego
korespondencyjnie o swoich spostrzeżeniach i stanowisku, a także zwracać się do zamawiającego z wnioskami lub
pytaniami – jest to dostatecznie szeroki wachlarz narzędzi komunikacji z zamawiającym Organizacja spotkania jest
sprzeczna z ekonomiką prowadzenia postępowania zakupowego.
Propozycję w obecnym kształcie należy ocenić negatywnie. Ewentualnie konieczne jest wprowadzenie niezbędnych
uzupełnień regulacji. Przede wszystkim, termin spotkania powinien być wyznaczony przez zamawiającego przed
upływem terminu na wniesienie środków ochrony prawnej, pozwoli zamawiającemu wyczerpująco wyjaśnić motywy
jego rozstrzygnięcia i – teoretycznie – może odwieść wykonawców od niepotrzebnych odwołań. W przeciwnym razie
spotkanie może służyć tylko umożliwieniu wymiany poglądów, a więc będzie stratą czasu.
Należy dopuścić spotkania także z inicjatywy wykonawcy wybranego, który staje np. przed decyzją wyrażającą
zgodę na zawarcie umowy - po terminie związania ofertą. Spotkanie takie mogłoby rozwiać wątpliwości dotyczące
postanowień umownych, ułatwiając decyzję zawarcia umowy. To faktycznie mogłoby ograniczyć przypadki uchylania
się od zawarcia umów przez wykonawców.
Przepis w obecnym brzmieniu powinien być skreślony.

Art. 283
Projektowany przepis art. 283 to furtka do unieważnienia postępowania w niejasnych okolicznościach i może
doprowadzić do złamania zasady konkurencyjności – zamawiający może unieważniać postępowania w oparciu
o subiektywne przesłanki, dot. np. niechęci współpracy z określonym wykonawcą. Przesłanka unieważnienia
sformułowana całkowicie blankietowo.
Przepis wymaga przynajmniej doprecyzowania, co należy uznać za nieuzasadnione prowadzenie postępowania oraz
określać, że w takim wypadku zamawiający w informacji o unieważnieniu postepowania (art. 286), ogłoszeniu o
wyniku postepowania oraz protokole postępowania winien podawać uzasadnienie faktyczne

Art. 303
10-dniowy termin na złożenie ofert jest zdecydowanie za krótki w przypadku robót budowlanych.

Art. 336 ust. 2 i 4
W przepisie art. 336 ust. 4 należy użyć liczby pojedynczej, aby umożliwić zwrot kosztów, gdy przyczyną
unieważnienia konkursu było złożenie jednej oferty lub wniosku.

Art. 418
W art. 418 ust. 4 zakłada się, że zamawiający będzie mógł określić „przedmiotowe środki dowodowe” które
wykonawca będzie mógł użyć do udowodnienia równoważności oferowanego produktu lub usługi. Przepis powinien
dopuścić także inne środki dowodowe, z uwagi na to, że zamawiający zazwyczaj nie jest profesjonalistą w dziedzinie
w której udzielane jest zamówienie.

Art. 423
W ust. 2 oraz ust. 3 powinno znaleźć się zastrzeżenie „chyba, że zamawiający jest już w posiadaniu lub ma dostęp
do podmiotowych środków dowodowych”. Obecne brzmienie przepisu nasuwa bowiem wątpliwość, czy w sytuacjach
objętych ust. 2 i ust. 3 zamawiający może skorzystać ze środków dowodowych, które posiada lub ma do nich dostęp,
a przede wszystkim – czy może ich żądać od innych wykonawców.
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Ponadto nie jest jasne, czy termin 5 dni wskazany w ust. 1 ma zastosowanie na gruncie ust. 2 i ust. 3.

Art. 427
Intencja wprowadzenia przepisu art. 427 jest trudna do odczytania. Nie wyjaśnia jej też uzasadnienie projektu.
Z jednej strony wydaje się, że przepis ma na celu dopuszczenie poprzestania na „opisie potrzeb”, ale z drugiej strony
– ust. 2 ma stanowić barierę dla nadużywania tej możliwości.
Odstąpienie od sporządzenia SWZ pod pretekstem „uniemożliwienia” lub „utrudnienia” jego przygotowania
sprowadza się do zwolnienia zamawiającego z odpowiedzialności za określenie parametrów zamówienia, gdyż
negocjacje w swoim założeniu (art. 439 ust. 2) mają umożliwić wykonawcom m.in. doprecyzowanie treści ofert.
W efekcie w fazie realizacji wykonawca może spotkać się z zarzutem, że skoro nie negocjował w danym zakresie,
to znaczy, że przyjął ryzyko ewentualnych nieprawidłowości w zakresie, w jakim zamówienie powinno być opisane
w specyfikacji przez zamawiającego.
Dodatkowo trudno sobie wyobrazić, (a tym samym nie wiadomo, jak sytuacja ta będzie interpretowana przez
zamawiających) jak „specyfikacja przedmiotu zamówienia” oraz „potrzeby zamawiającego” mają temu
zamawiającemu „utrudniać” opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób warunków zamówienia. przepis powinien
być co najmniej ograniczony do „niemożności” sporządzenia SWZ.

Art. 432 ust. 2
Z uwagi na ww. wątpliwości co do art. 427 - terminy 5 i 10 dni wskazane w ust. 2 powinny zostać przedłużone
odpowiednio - do 7 i 14 dni.

Art. 433
Przewidziany w ust. 2 termin 2 dni na złożenie ofert przez wykonawców w odpowiedzi na udzielone przez
zamawiającego wyjaśnienia do SWZ lub opisu potrzeb i wymagań - należy przedłużyć do co najmniej 5 dni roboczych.
Wyjaśnienia do SWZ lub do opisu potrzeb i wymagań mogą mieć taki charakter lub zakres, że mogą diametralnie
zmieniać zakres oferty, na co wykonawcy muszą mieć odpowiedni czas.

Art. 443
Z uwagi na ww. wątpliwości dotyczące art. 427 - terminy 5 i 10 dni powinny zostać przedłużone odpowiednio – do 7 i
14 dni.

Art. 460
Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy
wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji
zamówienia.
Przepis art. 460 jest zbędny wobec obowiązywania art. 58 § 2 i art. 354 Kodeksu cywilnego. Przepis art. 460 projektu
wprowadzi niepotrzebne zamieszanie, a zwłaszcza może skłaniać do szkodliwego poszukiwania różnic między
ogólną zasadą lojalności kontraktowej a nowym uregulowaniem w obszarze zamówień publicznych. Nasuwa także
zasadnicze wątpliwości co do zgodności z jedną z fundamentalnych zasad tworzenia prawa, tj. wyrażonym w § 4 ust.
1 Zasad techniki prawodawczej zakazem powtarzania przepisów zamieszczonych w innych ustawach.
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Niezależnie od powyższego całkowicie niezrozumiale jest obciążenie wykonawcy dbałością o „należytą realizację
zamówienia”, podczas gdy wszystkie jego zobowiązania często są jednostronnie narzucane przez zmawiającego,
a więc nie ma wpływu na to, czy należyte wykonanie umowy faktycznie doprowadzi do „należytej realizacji
zamówienia”.

Art. 462 ust 1
Dotychczasowa praktyka zamawiających pokazuje, że zobowiązanie umowne zamawiającego nie jest oznaczone w
minimalnych granicach. Powoduje to, że zamówienia są realizowane w dowolnie ograniczanych wielkościach. Biorąc
pod uwagę, że znaczna część wynagrodzeń na charakter ryczałtowy z zastrzeżeniem, że zamawiający może
dowolnie ograniczać wielkość zamówienia z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia praktyka
skutkuje dla przedsiębiorców stratą kontraktową.
Proponuję dodać, do ust. 1:
„Zobowiązanie umowne zamawiającego i wykonawcy opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.”
Oraz ust. 2 w brzmieniu:
„Umowa określa minimalny zakres lub wielkość świadczenia wykonawcy i zamawiającego.
Umowa określa minimalny zakres lub wielkość świadczenia wykonawcy i zamawiającego.
Zamysł wprowadzenia zasady zrównoważonych umów należy ocenić pozytywnie. Redakcja przepisu art. 462 ust. 1
sprawia, że ten słuszny zamysł nie spełni pokładanych w nim nadziei. Wręcz przeciwnie, sformułowanie „rażąco
nieproporcjonalny” otwiera szerokie pole do kontynuowania szkodliwych praktyk. Mnogość przesłanek sprawia, że
projektowany przepis będzie mógł być podstawą do obrony wielu postanowień „nieproporcjonalnych”, ale jednak
nie „rażąco”.

Art. 462 ust 2
Zaprojektowany katalog postanowień niedozwolonych postanowień umowy jest zbyt wąski. Zamawiający stosują
szerszy wachlarz postanowień, uniemożliwiających lub utrudniających wykonawcom realizacje umowy w warunkach
rynkowych, nierzadko doprowadzając wykonawcę do utraty płynności finansowej lub nawet upadłości.
Katalogu klauzul abuzywnych należy rozszerzyć o postanowienia, które naruszają równowagę praw i obowiązków i
dobre obyczaje handlowe, np.:
 odpowiedzialność wykonawcy za skutki okoliczności, na których powstanie wykonawca, pomimo zachowania
należytego staranności nie miał wpływu,
 pozbawienie wykonawcy prawa do dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówienia,
 zaniechanie ustalenia maksymalnej wysokości kar umownych, którymi zamawiający może obciążyć wykonawcę,
 pozbawienie wykonawcy możliwości żądania od zamawiającego odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych,
 nałożenie na wykonawcę odpowiedzialności za skutki uchybień zamawiającego w zakresie przygotowania
zamówienia, w szczególności w zakresie dokumentacji przedstawianej przez zamawiającego wykonawcom,
 ograniczenie waloryzacji przysługującej wykonawcy jedynie do części wynagrodzenia
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 kumulowanie kar umownych do wysokości przekraczających 20% wartości zamówienia
 kumulowanie kar za uchybienia prowadzące do rozwiązania umowy z karą za jej rozwiązanie z winy wykonawcy
 naliczanie kar pomimo naprawienia uchybienia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego
 terminy dostarczania urzędowych zaświadczeń, krótsze, niż obowiązujące w przepisach prawa powszechnego
lub przepisach wewnętrznych urzędu.

Art. 465 ust. 1 pkt 3
Nowelizacja nie dotyczy umów zawieranych na okresy krótsze np. 11 miesięcy, ale zawierane w momencie, gdy
wykonawca nie zna i nie może oszacować prawdopodobnych kosztów wykonania zamówienia np. umowy zawierane
w sierpniu na okres 11 miesięcy nie podlegają waloryzacji, ale umowa niemal w połowie jest realizowana przy
uwzględnieniu nowych stawek wynagrodzenia. W związku z tym należy rozszerzyć przesłanki do waloryzacji.
W związku z powyższym, przepis art. 465 pkt 3 lit. b projektu nie powinien być ograniczony do umów zawartych na
okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Ponadto należy dodać przepisy przewidujące warunki waloryzacji (jako ust. 2), np.:
„2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, następuje:
1) w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia przez wykonawcę wniosku o aktualizację,
2) w wysokości zmiany całkowitego kosztu wykonania zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 2 pkt 1, nie nastąpi zmiana ceny, wykonawca może
wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Art. 482
Odpowiednikiem art. 151 obowiązującej ustawy jest art. 482 projektu.
Zarówno przepis art. 151 PZP, jak i projektowany art. 482, nie regulują kwestii częściowego zwolnienia
zabezpieczenia. Ta kwestia nabiera szczególnej wagi w przypadku odbioru przez zamawiającego samodzielnych
część przedmiotu zamówienia (odcinków czy etapów) i rozpoczęcia biegu okres rękojmi za wady w odniesieniu do
takiej części. Okresy rękojmi w odniesieniu do części zamówienia mogą rozpoczynać bieg w różnych terminach.
Często też okres rękojmi danej części kończy się w trakcie biegu okresu rękojmi innego odcinka, czy wręcz po jego
upływie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w odniesieniu do wykonanej jej części zamówienia winno ulegać
redukcji odpowiednio do tej wykonanej części zamówienia. Brzmienie przepisu art. 482 ust. 1 projektu prowadzi do
wniosku, że dopiero wykonanie całego przedmiotu zamówienia uprawnia wykonawcę do żądania zwrotu
zabezpieczenia. W przypadku, gdy okres rękojmi za jedną część zamówienia upłynie zanim inna część zostanie
dokończona, utrzymanie całości zabezpieczenia naraża wykonawców na nieuzasadnione koszty zabezpieczenia
roszczeń z rękojmi, która już przestała obowiązywać. Jest oczywiste, że per saldo jego koszt ponosi zamawiający,
mimo że nie ma w odniesieniu do części zamówienia, która nie jest już objęta rękojmią, żadnych uprawnień
do korzystania z zabezpieczenia.
W celu dostosowania regulacji ustawy do przypadków realizacji przedmiotu zamówienia w częściach należy
uzupełnić projektowaną regulację o możliwość adekwatnej zmiany wielkości zabezpieczenia.
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Art. 483 ust. 1
Projektowane brzmienie przepisu art. 483 ust. 1 jest bardzo niefortunne i może być uznane co najwyżej za daleko
idący skrót myślowy. Z brzmienia przepisu wynika bowiem, że tzw. istotna zmiana umowy (niepotrzebnie opisanej
jako „zawarta”), co do zasady jest dopuszczalna, gdy przeprowadzone zostanie nowe postępowanie o udzielenie
zamówienia.
Jest to oczywiście konstrukcja nielogiczna. Jeżeli postępowanie wygra nowy wykonawca, to o żadnej „zmianie” nie
może być mowy, skoro będzie musiała być zawarta nowa umowa. Brzmienie przepisu należy zmienić.
Wadliwe jest również zastrzeżenie „z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 484”, które sugeruje, że
wszystkie wymienione tam przypadki są zawsze zmianami istotnymi, co nie jest prawdą. Przykładowo, zamówienie
marginalnej ilości dodatkowych dostaw nie będzie istotne, gdy nie narusza równowagi umowy.
Konstrukcja przepisu art. 483 wymaga zmiany. Lepsza jest już konstrukcja obecnego przepisu art. 144 ustawy –
Prawo zamówień publicznych z 2004 r.

Art. 491 ust. 8
Nie można uniemożliwić wykonawcy samodzielnego potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
jeśli pierwotnie podmiot, który miał udostępnić zasoby, nie spełnia warunków zamawiającego. Wykonawca bowiem
może na dzień składania ofert dysponować zasobami, ale planować ich skierowanie do realizacji innego zamówienia,
w sytuacji zaś, gdy podmiot trzeci okaże się niewiarygodny – przeznaczyć posiadane zasoby do realizacji
przedmiotowego zamówienia.
W związku z powyższym przepisowi należy nadać następujące brzmienie:
„Jeżeli podwykonawca, na którego zasoby powoływał się wykonawca, nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub
samodzielnie potwierdził spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu i zobowiązał się
do osobistego wykonania części zamówienia, której warunki te dotyczą.”

Art. 492
Przepis art. 492 zabrania mniej korzystnego kształtowania umowy wykonawcy z podwykonawca w zakresie kar
umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia niż to wynika z umowy wykonawcy z zamawiającym.
Projektodawca nie dostrzega, że umowa o podwykonawstwo jest umową specyficzną, a zasady i warunki jej
realizacji zasadniczo różnią sią od umowy z zamawiającym. Zakres praw i obowiązków wykonawcy jest
nieporównywalny z zakresem praw i obowiązków podwykonawcy. Kara umowna od należna od podwykonawcy pełni
szerszą role niż kara należna od wykonawcy, zwłaszcza gdy podwykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, albo wykonuje prace, których powodzenie wpływa na zobowiązania wykonawcy nie tylko wobec
zamawiającego, ale także i innych podwykonawców.
Przyjęcie przepisów w projektowanym brzmieniu znacznie utrudni wykonawcy prowadzenie procesu
inwestycyjnego, realizację robót budowalnych i spowoduje faktyczny brak wpływu na działanie podwykonawców, w
tym uniemożliwi w sposób należyty egzekwowania obowiązków podwykonawców.
Przepis art. 492 w obecnym brzmieniu powinien zostać skreślony.
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Art. 494
Przepis art. 494 przewiduje instytucję „bezpośredniej zapłaty” przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji, kiedy od zapłaty ich wynagrodzenia uchyla się wykonawca lub
podwykonawca.
Zbliżona instytucja znajduje się w Kodeksie cywilnym w art. 6471 dotycząca solidarnej odpowiedzialności
zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. W efekcie obowiązują dwie
instytucje służące ochronie tego samego interesu.
W ust. 4 zakazuje się wykonawcom powoływania się w uwagach do zamawiającego (uzasadniających odmowę
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) na dokonanie potrącenia wzajemnych
wierzytelności. „Potrącenie” jest jednym ze sposobów regulowania zobowiązań, a więc zakaz potrąceń (nawet
w uzasadnionych przypadkach) jest zbyt dużą ingerencją ustawową w zasady ogólne zobowiązań i stosunek
obligacyjny (pomiędzy wykonawcą - a podwykonawcą). Zakaz rodzi także ryzyko niezabezpieczonej w żaden sposób
podwójnej płatności na rzecz podwykonawców. Przewidziana w art. 494 „ochrona” podwykonawców jest „rażąco
nieproporcjonalna”.

Art. 534
Pozytywnie należy ocenić uprawnienie wykonawców do złożenia odwołania do KIO w postępowaniach poniżej
progów unijnych na wszystkie czynności bądź zaniechania zamawiającego. Realną gwarancją tego uprawnienia
będzie zapewnienie odpowiedniej liczby orzekających, zamiast kierowania ich do rozstrzygania w koncyliacji.

Art. 538 ust. 2
W projektowanym przepisie brakuje, analogicznie do przepisu art. 609 ust. 2, przesądzenia, że o zachowaniu
terminu decyduje chwila wniesienia pisma u operatora pocztowego.

Art. 550 ust. 1
Należy wprowadzić ścisłe określny termin (np. 3 dni przed rozprawą) na złożenie ewentualnej odpowiedzi
na odwołanie; pism procesowych czy dokonanie zmian w SWZ. Brak takiego terminu skutkować będzie
zaskakiwaniem stron nowymi dokumentami, co tylko obniża szanse na merytorycznie poprawne rozstrzygniecie
sporu. Rozwiązanie przyspieszy postępowanie oraz umożliwi wykonawcy zapoznanie się ze stanowiskiem
zamawiającego w rozsądnym terminie.
Proponuje się zmienić brzmienie art. 550 ust. 1:
„Zamawiający na dwa dni przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na
odwołanie przekazując odpowiedź jednocześnie Izbie oraz Odwołującemu i Przystępującemu.”

Art. 503 ust. 2
Nadal w projekcie nie zapewniono KIO samodzielności organizacyjnej. UZP będzie miał istotny wpływ na zakres
działania członków KIO, co nie jest właściwym rozwiązaniem. W związku z tym proponuje się zmienić przepis art. 503
ust. 2:
„2. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby wykonuje urząd Krajowej Izby
Odwoławczej”.
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Art. 535
Wymóg złożenia odpisów pełnomocnictwa dla stron i uczestników postępowania jest nadmiernym formalizmem.
Wystarczające jest złożenie przed Izbą. Proponujemy przepisowi art. 535 nadać brzmienie:
„Art. 535. 1. Pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed
Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis
pełnomocnictwa.
2. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy
innych dokumentów wykazujących ich umocowanie”

Art. 547 ust. 1 i art. 548 ust. 1
Przepis sugeruje, że można dokonać uiszczenia wpisu na wezwanie prezes Izby do uzupełnienia braku. W związku
z tym proponujemy zmianę brzmienia art. 547 ust. 1:
„Art. 547. 1. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 545 ust. 1 pkt. 5-9, braku pełnomocnictwa
lub braku dowodu uiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania
do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu, w terminie 3 dni od dnia
doręczenia wezwania.”
Z kolei art. 548 ust. 1 powinien otrzymać brzmienie:
„Art. 548. 1. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 547 ust. 1, Prezes
Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.”

Art. 604
Z uwagi rozbieżności orzecznicze celowe jest doprecyzowanie w treści ustawy bądź rozporządzenia z art. 605 zasad
rozliczania kosztów postępowania w przypadku uwzględnienia niektórych zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Art. 608 - Art. 619
W projekcie niestety brakuje postulowanych przez doktrynę regulacji dotyczących wstrzymania postępowania,
a także kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą,
któremu zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego nie powinno zostać udzielone zamówienie.
Brakuje również w efektywnych narzędzi przekładających rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego na toczące się
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Redakcja tekstu projektu
Nadto, tekst wymaga znacznego uproszczenia i usunięcia ewidentnych niezręczności logicznych i językowych,
zarówno nowych (np. „zapraszając do jego udziału wybranego wykonawcę, o ile został wybrany”; "w częściach
[zamówienia], z których każda stanowi odrębne postępowanie," „wymagań odnoszących się do produktu w zakresie
nazwy pod jaką produkt jest sprzedawany”; „udzielenie zamówienia [...] może nastąpić [...] między zamawiającymi
[...] a wykonawcami [...]) jak i obecnych w obowiązującej ustawie (np. „konkurs jest przyrzeczeniem publicznym”,
gdy jest rodzajem procedury).
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Uprzejmie proszę o przeanalizowanie powyższych uwag. Z uwagi na liczbę uwag zwracam uwagę na celowość
skierowania nowego tekstu projektu do ponownych konsultacji.

Z poważaniem,

Marek Kowalski
Przewodniczący FPP

Załącznik:
Propozycja przepisów dotyczących waloryzacji.
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Załącznik

Propozycja przepisów dotyczących waloryzacji w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1)

w art. 150 w w ust. 2 dodaje się w pkt 17 w brzmieniu:
„17) wskazanie dolnej i górnej wysokości udziałów niektórych kosztów w koszcie całkowitym
wykonania zamówienia na roboty budowlane, które wykonawcy obowiązani są wskazać
w ofercie - jeżeli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy;";

2)

w art. 466 w ust. 1 dodaje się 8 i 9 w brzmieniu:
„8) udziałów kosztów w całkowitym koszcie wykonania zamówienia, o których mowa
w art. 468 ust. 2;
9)

3)

zasad ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych po upływie
okresu na jaki umowa została zawarta;";

w art. 468 otrzymuje brzmienie:
„Art. 468. 1. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera także postanowienia
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia
na roboty budowlane w przypadku zmiany:
1)

cen paliw, energii, wyrobów lub materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowalne;

2)

innych kosztów wykonania zamówienia, nie objętych pkt 1 i art. 465 pkt 3.

2. Podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o której mowa
w ust. 1, są określone w umowie udziały w całkowitym koszcie wykonania zamówienia:
1)

kosztów paliw, energii, wyrobów lub materiałów i co najmniej połowa wskaźników zmian cen,
o którym mowa w art. 469b ust. 1 pkt 1, oraz

2)

innych kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i co najmniej połowa
wskaźnika zmiany kosztów, o którym mowa w art. 469b ust. 1 pkt 2.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obejmuje okres od dnia upływu terminu na składanie
ofert albo ofert ostatecznych do końca miesiąca w którym poszczególne koszty, o których mowa w ust.
1, zostały poniesione przez wykonawcę, z wyjątkiem art. 469a ust. 1.
4. Postanowienia umów sprzeczne z ust. 1-3 są nieważne.
5. Wyłączenie lub ograniczenie w umowie uprawnienia strony umowy do występowania
do sądu o zmianę wynagrodzenia jest nieważne.”;
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4)

dodaje się art. 469a i art. 469b w brzmieniu:
„Art. 469a. 1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 469 ust. 1,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę,
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)

przedmiotem umowy są roboty budowlane,

2)

czas trwania umowy przekracza 8 miesięcy, oraz

3)

umowa została zaakceptowana przez zamawiającego.

2. Wykonawca ustala wysokość kwoty zmiany wynagrodzenia przysługującej podwykonawcy
stosując odpowiednio przepis art. 469 ust. 3. Wysokość tej kwoty wykonawca może zmniejszyć, gdy
wynagrodzenie podwykonawcy jest sporne, umowa o podwykonawstwo nie została wykonana
w całości lub zachodzą inne ważne przyczyny.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo albo złożenia wykonawcy przez podwykonawcę wiążącej oferty, do końca
miesiąca w którym koszty, o których mowa w art. 469 ust. 1 zostały poniesione przez podwykonawcę.
4. Niezależnie od postanowień przepisów ust. 2 i 3, wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
podwykonawcy kwoty tylko w wysokości, która odpowiada stosunkowi kwoty otrzymanej od
zamawiającego do kwoty całkowitej zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, ale nie
większej niż kwota przypadająca na wynagrodzenie dotychczas zapłacone podwykonawcy.
5. Wykonawca nie ma obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 2 lub 4, przed upływem
14 dni od dnia uznania na jego rachunku bankowym albo rachunku spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej kwoty otrzymanej od zamawiającego. O każdej zapłacie wykonawca
informuje zamawiającego.
6. Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, obowiązany
jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia swojemu dalszemu podwykonawcy, którego umowa
została zaakceptowana przez zamawiającego. Każdemu dalszemu podwykonawcy, który zobowiązany
jest do zapłaty kwot wynikających ze zmiany wynagrodzenia, przysługują uprawnienia
podwykonawcy, o których mowa w niniejszym artykule. O każdej zapłacie podwykonawca i dalszy
podwykonawca informuje zamawiającego i wykonawcę.
Art. 469b. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opracowuje wskaźniki zmian cen, które
obejmują zmiany:
1)

cen paliw, energii, wyrobów i materiałów wykorzystywanych do wykonania zamówień
publicznych na roboty budowlane, łącznie z kosztami zakupu;

2)

innych kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w art. 469 ust. 2 pkt 2.

2. Wskaźniki oblicza się na podstawie cen faktycznie zapłaconych albo przewidzianych
w umowach zawartych w poprzednim miesiącu przez wykonawców zamówień publicznych na roboty
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budowlane z dostawcami tych paliw, energii, wyrobów i materiałów. W obliczeniach nie uwzględnia
się umów przedwstępnych lub zawartych pod warunkiem.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza wskaźniki zmian cen raz w miesiącu.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi w drodze rozporządzenia:
1)

dolną i górną wysokość udziału kosztów poszczególnych rodzajów paliw, energii, wyrobów
i materiałów w koszcie całkowitym realizacji zamówień na określone rodzaje robót
budowalnych;

2)

wykaz rodzajów wyrobów i materiałów, uwzględniając ich rodzaje używane w realizacji
typowych zamówień publicznych na roboty budowlane

- kierując się charakterystyką poszczególnych rodzajów robót budowlanych i potrzebą przedstawienia
aktualnych cen rynkowych.
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