
Opinia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

z dnia 19 maja 2015 r. 

w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

I. Uwagi ogólne  

Projektowane rozwiązania wdrażają dyrektywy regulujące problematykę zamówień publicznych1. 

Przyjęto w nich formułę polegającą na tym, że część uregulowań projektu jest językowo tożsama         

z treścią tych dyrektyw. Takie rozwiązanie doprowadza do formalnej zgodności krajowego porządku 

prawnego z prawem unijnym, ale pozostawia wiele do życzenia jeśli chodzi o  czytelność przepisów. 

Pojawiają się m.in. problemy definicyjne. Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek takiego 

wdrażania dyrektyw, ale w trosce o jakość stanowionego prawa, warto poszukać innych możliwości 

dla redakcji tekstu prawnego.  

Suma przyjętych w projekcie rozwiązań, z pewnością zwiększy dostępność zamówień publicznych 

z uwagi na to, że łatwiej będzie wykonawcy przygotować ofertę. Podstawowym mechanizmem w tym 

zakresie, jest zmniejszenie wymogów formalnych po stronie wykonawców. Tylko wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów 

poświadczających istnienie wymaganych, dla udzielenie zamówienia okoliczności2. W aktualnym 

stanie prawnym każdy z wykonawców składających ofertę musi przygotować komplet dokumentów 

wraz z ofertą. Rozwiązanie to dobrze ilustruje tendencje do ułatwiania udziału wykonawców               

w postępowaniu.  

Niestety projekt nie jest tak samo korzystny dla zamawiających w kontekście obsługi 

postępowania. Zamawiający są coraz bardziej obciążani badaniem okoliczności udzielenie 

zamówienia w quasi dowodowym postępowaniu3, bez określania żadnych ram dla zbierania, 

zabezpieczenia, przechowywania i oceny dowodów. Jeżeli zamawiający ma przykładowo ustalać, czy  

istnieje dowód na zmowę naruszającą konkurencję, a ów potencjalny dowód to wiedza świadka, czy 

oznacza to, że powstaje obowiązek sporządzania pisemnych oświadczeń w tym przedmiocie? 

Przepisy tego nie regulują. Rekomenduje się stworzenie norm ogólnie regulujących dokonywanie 

ustaleń faktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W projektowanym stanie prawnym, 

analogicznie do dzisiaj istniejącego, regulacje są cząstkowe i rozrzucone po ustawie.     

  W projekcie znaleźć można szereg dobrych rozwiązań, jak choćby uporządkowanie relacji 

ustawy Prawo zamówień publicznych względem innych przepisów regulujących dostęp do informacji 
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publicznej4. Opiniujący nie będzie jednak szczegółowo omawiać mocnych stron projektu, gdyż takie 

działanie nie służy jego poprawieniu.  

II. Instytucje  

1. Zamówienia in-house  

Na szczególną uwagę zasługuje unormowanie w projekcie5 tzw. zamówień in-house, czyli 

mechanizmu pozwalającego na odstąpienia od stosowania przepisów ustawy w sytuacji, gdy między 

zamawiającym a wykonawcą istnieje określony rodzaj więzi, wyrażający się przede wszystkim               

w kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad wykonawcą. Doniosłość tego instrumentu dla 

sposobu realizacji zadań publicznych jest trudna do przeceniania.  

Ta długo oczekiwana zmiana wymaga jednak komentarza, w kontekście gospodarki odpadami 

komunalnymi. Projektowany stan prawny nic nie zmienia w zakresie obowiązku prowadzenia 

przetargu na odbiór odpadów, nadal będzie on konieczny. Wobec braku w projekcie szczególnych 

uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, a w szczególności odniesienia do art. 3a ustawy          

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opiniujący zwraca uwagę, że odbiór odpadów 

komunalnych będzie istotnie różnił się od innych dziedzin gospodarki komunalnej, przy czym nie jest 

do końca jasne czemu ma służyć takie różnicowanie. Jakie szczególne względy nakazują traktować 

problematykę odpadów inaczej?  

2. Pojęcia: ,,defaworyzowanie’’ oraz ,,prognozy handlowe’’ 

Obszerne korzystanie z polskiego tłumaczenia dyrektywy 2014/24/UE spowodowało, że                

w projekcie posłużono się pojęciem ,,defarowyzowania’’6. Ponieważ nie jest to słowo  występujące   

w języku potocznym, a norma językowa w odniesieniu do tego hasła jeszcze się nie wykształciła7,  

należy rozważyć, czy nie powinno ono być zdefiniowane w ustawie. Zgodnie z Załącznikiem do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z 20 czerwca      

2002 r.8, definicję formułuje się, gdy znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe co 

jak się zdaję zachodzi w omawianym przypadku. 

Analogiczne uwagi należy odnieść do pojęcia ,,prognozy handlowe’’ 9.   

3. Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia aktualnej na dzień ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia – problem uzależnienia Zamawiających od kosztorysantów 

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, ustalenie szacunkowej wartości zamówienia na 

roboty budowlane, następuje co do zasady poprzez sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, który 

jest ważny przez okres 6 miesięcy10. W projektowanym stanie prawnym11 mowa o tym, że wartość 

ma być aktualna na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu, bez wskazania jak długo ważny jest 

kosztorys. Sugeruje to ważność (aktualność) kosztorysu na dzień przekazania. Takie rozwiązanie         

w praktyce uzależni wszczęcie postępowania, od możliwości i chęci pracy przez kosztorysantów, albo 

też doprowadzi do powstania praktyki uzyskiwania ,,z góry’’ oświadczeń o aktualności kosztorysu na 

dany przedział czasowy. Często osoby sporządzające kosztorysy nie są pracownikami Zamawiającego   
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i niejednokrotnie kontakt z takimi osobami bywa kłopotliwy, a samo udzielenie zamówienia jest 

pilne. Dyrektywa wspomina jedynie, o obowiązywaniu ustalenia wartości, na dzień przekazania do 

ogłoszenia. Należy rozważyć,  czy nie ma możliwości wprowadzenia rozwiązania podobnego do dzisiaj 

obowiązującego, jako bardziej praktycznego.  

4. Zmiany zakresu odpowiedzialności osób pracujących na rzecz zamawiającego 

Brak w projektowanym stanie prawnym pojęcia ,,kierownika zamawiającego’’ oraz niejasna 

pozycja komisji przetargowej, zasługuje na negatywną ocenę. W obowiązującym stanie prawnym 

zakres odpowiedzialności osobistej jest jasno określony12, a ewentualne braki w akcie powołania 

komisji przetargowej, rozwiązuje swoiste domniemanie odpowiedzialności kierownika 

zamawiającego.  

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, za przeprowadzenie postępowania odpowiada 

kierownik zamawiającego, który może właściwym aktem przekazać kompetencję i odpowiedzialność 

z tym związaną. Pozycja komisji przetargowej określona jest dzisiaj poprzez zwrot: zespół pomocniczy 

kierownika zamawiającego13.   

W projekcie usunięto pojęcie kierownika zamawiającego oraz przemilczano charakter komisji 

przetargowej. W praktyce oznacza to, że na komisjach przetargowych spoczywać będzie cała 

odpowiedzialność osobista za przeprowadzenie postępowania, a przy wadliwościach przy określaniu 

zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków komisji (w postaci np. pominięcia 

indywidualizacji odpowiedzialności), może powstać sytuacja, gdzie nie będzie wiadomo kto jest 

osobiście odpowiedzialny w danej kwestii.    

5. Wadium wpłacane gotówką 

W miejscu, w którym projekt reguluje kwestię wnoszenia wadium, zabrakło zapisu nakazującego 

wnoszenie wadium w formie pieniężnej, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Zamawiającego (np.   

w formie przelewu)14. W obowiązującym stanie prawnym, raczej nie ma wątpliwości co do tego, że 

zamawiający może odmówić wpłaty gotówki w kasie15 i o wszystkim decyduje chwila, w której środki 

znajdą się na rachunku bankowym. Postulować należy zmianę projektowanego rozwiązania, gdyż dla 

Zamawiającego konieczność przechowywania, sprawdzania i zabezpieczania czasem znacznych ilości 

gotówki, stanowić będzie dodatkowy kłopot organizacyjny. Dopuszczenie szerokiego używania 

gotówki, stoi też w opozycji do postępującej informatyzacji i wyrażonej w szeregu aktów prawnych 

preferencji rozliczeń bezgotówkowych16. W projekcie brak również uregulowań dotyczących odsetek 

powstających na rachunku bankowym Zamawiającego, w związku z przechowywaniem na nim 

wadium. Co ciekawe, stosowne rozwiązania znalazły się w projekcie w odniesieniu do zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

6. Brak górnego limitu dla rozmiaru plików związanych z ofertą  

 

Dyrektywa przewiduje możliwość, by instytucje zamawiające mogły wskazywać górny limit 

rozmiaru plików składanych w ramach oferty17. W projekcie ustawy nie ma mowy o takim 

rozwiązaniu, więc jeżeli przepisy wykonawcze nie uregulują tej kwestii, można się spodziewać 
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sytuacji, w której zamawiający z przyczyn technicznych, nie będzie mógł poradzić sobie z ofertą,            

z uwagi na wyjątkowo duży rozmiar pliku. Konsekwencje mogą być daleko idąca zarówno dla 

wykonawców jak i zamawiających. Skoro zamówienia publiczne mają podlegać daleko posuniętej 

informatyzacji, należy oczekiwać, że system będzie możliwie odporny na problemy techniczne.   

 

7. Brak uregulowania dotyczącego możliwości udzielania wyjaśnień względem spóźnionych 

wniosków wykonawcy 

 

W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwości udzielania wyjaśnień co do dokumentacji 

zamówienia, także gdy wniosek wykonawcy o takie wyjaśnienie jest spóźniony18.  Decyzja co do tego 

pozostaje w gestii Zamawiającego, który często ma interes w udzieleniu odpowiedzi na dany (nawet 

spóźniony) wniosek. Rzecz przecież w tym by unikać nieporozumień i temu służy instytucja wyjaśnień.   

W projekcie brak odpowiednika cytowanego przepisu, nasuwa się więc pytanie, czy Zamawiający 

nadal będzie miał taką kompetencję. Wobec braku wyraźnego przepisu, można wnioskować, że  

brzmienie nowej ustawy jest sprzeciwem ustawodawcy względem takich rozwiązań. Jeżeli taki jest 

rzeczywisty zamiar projektu, to należy go ocenić negatywnie.   

 

8. Brak uregulowania kwestii rozwiązania umowy w drodze umowy między stronami 

 

Doktryna spiera się co do tego, czy w aktualnym stanie prawnym, możliwe jest rozwiązanie 

umowy o zamówienie publiczne w drodze umowy znoszącej skutki umowy o zamówienie19. Przy 

okazji nowej ustawy warto uregulować tą kwestię by nie budziła żadnych wątpliwości.  

 

9. Usunięcie z ustawy parametrów do badania, czy zachodzi rażąco niska cena 

 

Projekt nie zawiera w sobie żadnego parametru pomagającego Zamawiającemu w ustaleniu, czy 

zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny. W aktualnym stanie prawnym znajdują się takie 

wskazania20. Rozwiązanie to weszło w życie niedawno21 i jak się zdaje, uporządkowało istniejące 

wcześniej wątpliwości. Należy rozważyć przywrócenie takiego mechanizmu, jako pomagające 

Zamawiającym podjąć decyzję w tej sprawie.  

 

 

 

Sporządził  

Radca prawny Dariusz Springer 

Urząd Miasta w Luboniu 
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