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UWAGI   
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 
do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 21.01.2019 r. 

 
 
Poniżej przedstawiamy Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT”) do 
wybranych założeń przedstawionych w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
21.01.2019 r. (dalej: „Projekt” lub „projekt”).  
 
Na wstępie wskazujemy, że wyznaczony termin zaledwie 21 dni na konsultację aktu prawnego 
zawierającego się w 682 artykułach jest zdecydowanie za krótki. Z tego względu przedstawione 
poniżej uwagi z naszej strony mają charakter w większości ogólny. Nie można wykluczyć, że nie 
udało nam się zidentyfikować wielu niedoskonałości Projektu. PIIT będzie kontynuował badanie 
Projektu i jesteśmy gotowi przesłać bardziej szczegółowe stanowisko, w przypadku, gdyby 
konsultacje zostały przedłużone.  
 
W imieniu PIIT wskazujemy, że przyjęte założenia (jak np. odformalizowanie procedur dla 
zamówień poniżej progów unijnych, badanie kształtowania umów zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, Izba Koncyliacyjna, jeden sąd okręgowy dla zamówień publicznych) co do zasady 
zasługują na poparcie. PIIT nie zdołał, jednakże w krótkim czasie przeanalizować przepisów 
szczegółowo. Niżej przedstawiamy uwagi do wybranych zagadnień.   
 

1. Zamówienia In-House 
 
Przedsiębiorcy na rynku od lat wskazują, że postanowienia w zakresie tzw. zamówień In-
House są nadużywane przez zamawiających. Postulaty dopuszczenia in-house np. dopiero 
po stwierdzeniu w analizie rynku, że brak jest na rynku podmiotów chcących świadczyć 
takie usługi są pomijane. Obecnie regulacja dot. udzielania zamówienia z wolnej ręki 
znajduje się w art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 i dalsze. Projekt nowej ustawy zawiera zbliżone 
regulacje w art. 231 ust. 1 pkt. 11-14 (i dalsze). W naszej ocenie należy rozważyć zawężenie 
możliwości udzielania tego rodzaju zamówień przez zamawiających poprzez np. 
uzależnienie możliwości udzielenia zamówienia in-house od zgody lub zawiadomienia 
Prezesa UOKiK z uzasadnieniem dla udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki; 
ograniczenie swobody Zamawiającego w udzielaniu zamówień in-house przez administrację 
centralną oraz spółki skarbu państwa; możliwość udzielenia zamówienia in-house tylko w 
przypadkach, gdy zamawiane świadczenie nie jest dostępne na rynku lub nie jest możliwe 
uzyskanie świadczenia na rynku odpowiedniej jakości, dostępności lub ciągłości; 
wprowadzenie obowiązku aby spółka komunalna mogła być wykonawcą pod warunkiem, 
że istnieje już na rynku od jakiegoś czasu (do rozważenia jak długiego) i może się wykazać 
odpowiednią wiedzą i doświadczeniem (co zamawiający wykazywałby w protokole  
z postępowania); ponad 90 % działalności o której mowa w przepisie powinna dotyczyć 
zadań powierzonych ale jednocześnie w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia a nie 
jakiegokolwiek; uściśleniu powinno podlegać co należy rozumieć przez „wiarygodne 
prognozy handlowe”. Podsumowując, zamówienia in-house jako wyjątek od zasady 
konkurencyjności powinny być maksymalnie ograniczone co pozwoliłoby zwiększyć 
konkurencyjność, w tym wśród małych i średnich przedsiębiorstw.  
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2. Kontrola umów  
 
Obowiązek kształtowania umów zgodnie z zasadą proporcjonalności – przykładowo art. 
462 stanowi, że postanowienia umowy nie mogą kształtować praw i obowiązków 
zamawiającego oraz wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju 
zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją. W art. 462 ust. 2 przewidziano 
przykładowe klauzule abuzywne (niedozwolone). W art. 498 pkt. 8) wskazano, że będzie też 
lista klauzul przygotowana przez Prezesa UZP.PIIT popiera to rozwiązanie co do zasady, 
gdyż jest to postulat od lat podnoszony przez wykonawców, wskazujący, że zamawiający 
mają zbyt dużą swobodę w narzucaniu przedsiębiorcom postanowień umowy, które są 
rażąco niekorzystne (nieproporcjonalne) dla wykonawców. W tym zakresie wskazujemy, że 
powinno się umożliwić zgłaszanie przez wykonawców i inne podmioty do UZP propozycji 
takich klauzul. Oparcie listy klauzul jedynie na orzecznictwie Izby może nie być 
wystarczające, gdyż Izba najczęściej uznaje zasadę swobody umów jak nadrzędną. W ten 
sposób Prezes UZP bardzo rzadko będzie mógł czerpać z orzecznictwa, w tym między 
innymi dlatego, że wykonawcy nie składają często w tym zakresie odwołań. Istnienie 
klauzul z art. 462 ust. 2 niewątpliwie zachęci wykonawców to walki o swoje prawa, ale tylko 
w tym wąskim zakresie ograniczonym przez treść przepisu. W naszej ocenie Prezes 
powinien posiłkować się wiedzą (bardzo konkretną) prosto z rynku tworząc listę klauzul 
niedozwolonych.  
 
Postulujemy też rozważenie rozszerzenia klauzul niedozwolonych z art. 462 ust. 2. poprzez 
wprowadzenie obowiązku ustalenia przez zamawiających maksymalnego pułapu kar 
umownych na określonym poziomie procentowym w odniesieniu do wynagrodzenia 
wykonawcy.  
 

3. Kontrola umów cz. 2  
 
W projekcie ustawy rozszerzono kompetencje KIO wyraźnie wskazując, że przedmiotem 
odwołania mogą być postanowienia umowy (art. 542), wprowadzono postępowanie 
koncyliacyjne dot. sporów na etapie realizacji umowy (art. 620), wprowadzono 
obowiązkowe ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 477). Analogicznie jak w poprzednim 
punkcie PIIT popiera to rozwiązanie. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z art. 502 ust. 1 
pkt. 2 ograniczono zadania KIO w zakresie koncyliacji jedynie do zamówień o określonej, 
znacznej wartości i związanych z dofinansowaniem wspólnotowym. W naszej ocenie jest to 
ograniczenie nieuzasadnione i warto rozważyć dopuszczenie koncyliacji dla zamówień 
powyżej progów unijnych bez dalszych ograniczeń.  
 

4. Używanie wcześniej zdefiniowanych pojęć 
 
Istnieje wiele przypadków, w których zamiast użycia zdefiniowanego wcześniej pojęcia 
ustawa odsyła do przepisu zawierającego definicję. Utrudnia to istotnie korzystanie ustawy 
i wskazane jest ograniczenie lub wyeliminowanie takich przypadków.  
 

5. Podział przepisów ze względu na wartość zamówienia 
 
Uważamy za wskazane ujednolicenie tytułów działów II oraz VI poprzez zatytułowanie 
działu II – „Zamówienia klasyczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”, 
analogicznie jak dział VI „Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne”. 
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Warto naszym zdaniem rozważyć także przeniesienie działu VI, tak by następował on 
bezpośrednio po dziale II. Wówczas przepisy dotyczące zamówień klasycznych, niezależnie 
od ich wartości znalazły by się bezpośrednim sąsiedztwie, a po nich przepisy dotyczące 
szczególnych instrumentów i procedur, zamówienia sektorowe i dalej Zamówienia  
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 
 

6. Publikacja ogłoszeń 
 
Dobrym pomysłem usprawniającym znacznie wyszukiwanie ogłoszeń, który znalazł się  
w założeniach do projektu, a nie został zaimplementowany w projekcie ustawy było 
udostępnienie wszystkich ogłoszeń w jednym miejscu niezależnie od ich wartości. 
Zamawiający powinien dokonywać wyboru publikatora przez zaznaczenie odpowiedniej 
opcji i zależnie od wyboru powinien być mu udostępniany formularz właściwy ze względu 
na zastosowany tryb i miejsce publikacji. Wykonawcy poszukując okazji biznesowych 
mieliby wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu, a nie jak wynika z projektu – w dwóch 
publikatorach. 

 
7. Analiza poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Naszym zdaniem warto zwrócić uwagę na fakt, że udzielenie jakiegokolwiek zamówienia 
bez przeprowadzenia analizy, o której jest mowa w art. 92, obejmującej ocenę jego 
celowości, określenia potrzeb, które mają być zaspokojone, oceny ryzyk, oceny 
spodziewanych kosztów jest działaniem nieodpowiedzialnym, stawiającym pod znakiem 
zapytania właściwą interpretację przepisów o finansach publicznych. Rekomendujemy 
wprowadzenie obligatoryjności takiej analizy niezależnie od wartości przedmiotu 
zamówienia. 

 

8. Kryteria oceny ofert 
 
Uznajemy za nieuzasadnione utrzymanie sztywnej, określonej przez ustawodawcę 
maksymalnej wagi kryterium ceny (art. 244 ust. 3). Naszym zdaniem trudno uzasadnić, 
dlaczego jest to akurat 60%, a nie np. 80% albo 40%? Przepis w tej postaci (bazując na 
dotychczasowych doświadczeniach) skłania wielu zamawiających do wprowadzania 
kryteriów poza-cenowych, lecz o charakterze pozornym (np. długość gwarancji, termin 
dostawy, termin wykonania etc.). Ustawodawca nie znając specyfiki wszystkich możliwych 
zamówień nie powinien narzucać zamawiającemu wagi jakiegokolwiek kryterium oceny 
ofert, nawet jeżeli dalekosiężnym celem jest wspieranie stosowania kryterium 
jakościowego. Dążąc do uproszczenia regulacji warto rozważyć rezygnację z narzucania 
maksymalnej wagi kryterium ceny. Funkcję instruktarzową powinny pełnić powszechnie 
dostępne wzorce i dobre praktyki. Wprowadzenie nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. 
normy, zgodnie z którą kryterium ceny (poza wyjątkami) nie może mieć wagi wyższej od 
60% spowodowało oczywiście statystyczny wzrost wykorzystania poza-cenowych kryteriów 
oceny ofert, jednakże jak już wskazaliśmy, w znikomych przypadkach poskutkowało to 
wprowadzeniem kryteriów jakościowych/innowacyjnych. Jednocześnie zdarzają się 
przypadki, że uzasadnione jest wprowadzenie kryterium ceny na poziomie wyższym niż 60 
%, co w efekcie prowadzi to powielania przez zamawiających niewiele w praktyce 
znaczących zapisów w protokole postępowania uzasadniających spełnienie przesłanek do 
zastosowania kryterium powyżej 60 %.  
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Wskazujemy, że w art. 239 ust. 4 przepis analogicznie jak obecnie art. 91 ust. 2b, przewiduje 

możliwość ustalenia stałej ceny i konkurowanie jedynie kryteriami jakościowymi. Obowiązuje 

jednak obostrzenie, zgodnie z którym jest to możliwe, jeżeli w oparciu o powszechnie obo-

wiązujące przepisy lub decyzje właściwych organów, cena lub koszt są stałe. Proponujemy 

rozważenie rezygnacji z tego obostrzenia. Mogłaby to być ciekawa alternatywa i realna moż-

liwość promowania kryteriów jakościowych, w sytuacji, w której zamawiających z góry ogła-

szałby jaką zapłaci kwotę, a wykonawcy konkurowaliby co do tego jak wiele mogą w ramach 

takiego wynagrodzenia zaoferować.  

W przypadku kryteriów poza-cenowych za niezwykle ważne uważamy rozwijanie dobrych 

praktyk. W tym celu liczymy na szerokie wykorzystanie UZP jako organizatora wymiany do-

brych praktyk w zakresie kryteriów oceny ofert, np. poprzez szerokie wykorzystanie forum 

praktyk branżowych. Uważamy, że jakość jest bardzo ważnym kryterium, jest jednocześnie 

pojęciem bardzo obszernym. W przypadku zamówień IT może oznaczać np. cechy związane  

z bezpieczeństwem czy zaufaniem do łańcucha dostaw.  

 

9. Wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
 

 W tym miejscu czynimy uwagę natury ogólnej dotyczącą kwestii przejmowania praw 
majątkowych. Postulujemy wprowadzenie (zwłaszcza w zakresie ICT) zasady reuse IPR 
przedsiębiorcy, który wytworzył dane oprogramowanie. Innymi słowy postulujemy 
zasadę, aby zamawiający co do zasady wymagał przekazania niewyłącznych praw 
majątkowych do wytworzonego oprogramowania. Zamawiający nie mają w zakresie swej 
działalności (co do zasady) sprzedawania oprogramowania i generowania zysków z tego 
tytułu. Z tego względu, często w sposób nieuzasadniony przedsiębiorcy pozbawiani są 
prawa do użytkowania IPR i dalszego sprzedawania usług/oprogramowania bazujących na 
zdobytym know-how. Stanowi to ograniczanie konkurencyjności, w szczególności MSP  
i w szczególności polskich firm, które w znaczącym stopniu obsługują polski rynek 
zamówień publicznych. Przedsiębiorcy mogliby sprzedać produkt/usługę również za 
granicą w przypadku, gdyby nie byli wcześniej zmuszeni do przekazania zamawiającemu 
praw wyłącznych. Postulujemy, aby zamawiający wymagali przekazania praw wyłącznych 
jedynie w uzasadnionych przypadkach tj., kiedy podmiot publiczny inaczej nie może 
zabezpieczyć swoich praw. Zwracamy uwagę, że przejmowanie pełnych praw 
majątkowych zwiększa koszty tych usług/oprogramowania uniemożliwiając wykonawcy 
rozłożenie inwestycji na kilka projektów. 

 
10. Środki ochrony prawnej  

 
1) Czas na rozpoznanie odwołania przez Izbę.  

 
Zgodnie z art. 573 ust. 1 Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego 
doręczenia Prezesowi Izby. Jest to więc zasada zachowana z obecnej ustawy. 
Postulujemy wydłużenie tego okresu do 20 lub 25 dni. Zwracamy uwagę, że szybkość 
postępowania, choć cenna, nie jest celem samym w sobie. Obecne doświadczenia 
wskazują, że przy sprawach bardziej skomplikowanych 15 dni jest okresem 
zdecydowanie za krótkim, nie dającym szansy przykładowo na przygotowanie 
szczegółowego stanowiska na piśmie w odniesieniu do wniesionego odwołania przez 
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zamawiającego czy przystępujących. Wydłużenie tego okresu w naszej ocenie może 
spowodować pozytywny skutek tego rodzaju, że strony i uczestniczy postępowania nie 
będą musieli działać pod nieuzasadnioną presją czasu i będą w stanie przygotować 
wyczerpujące stanowiska na piśmie. Powinno to wpłynąć na przyspieszenie rozprawy. 
Jednocześnie wydłużenie czasu rozpoznania odwołania o kilka dni nie powinno 
znacząco wpłynąć na ekonomikę postępowania.  
 

2) Zakaz zawarcia umowy w postępowaniu skargowym  
 
Obecnie obowiązuje zasada, że po prawomocnym rozstrzygnięciu odwołania nie ma 
żadnych ograniczeń w zawarciu umowy. Złożenie skargi nic w tym zakresie nie zmienia. 
Często powoduje to, że wniesienie skargi de facto nie ma dla wykonawcy sensu, gdyż 
zanim zostanie rozpatrzona umowa zostanie już zawarta. Podkreślamy, że zasada ta 
jest słuszna. Jej zniesienie wprowadziłoby paraliż rynku zamówień publicznych, gdyż 
postępowania skargowe często trwają dłuższy czas. Jednocześnie wskazujemy, że 
konieczne jest wprowadzenie wyjątku od tej zasady.  
 
Postulujemy zatem wyraźne wskazanie w ustawie Pzp, w przepisach dotyczących 
skargi, że dopuszczalne jest złożenie wniosku do sądu o zabezpieczenie roszczenia  
w postaci zakazu zawarcia umowy.  
 
Każde postępowanie o udzielenie zamówienia (oraz jego wynik) jak również każde 
orzeczenie KIO należy oceniać odrębnie. Niezbyt często, jednakże zdarzają się 
rozstrzygnięcia KIO w sposób rażący naruszające prawo, ewidentnie błędne. Oczywiście 
jest to bardzo subiektywnie oceniane przez strony postępowania, ale o tym powinien 
decydować sąd. Konkludując, strony powinny mieć możliwość wystąpić z wnioskiem  
o takie zabezpieczenie, nawet jeżeli realnie byłoby ono przyznawane przez sądy bardzo 
rzadko. Obecnie orzecznictwo nie jest jednolite, przykładowo warszawski sąd okręgowy 
naszym zdaniem bezpodstawnie uznał, że takie zabezpieczenie na gruncie KPC w ogóle 
nie przysługuje. Inne sądy np. sąd okręgowy w Łodzi, przyznają zabezpieczenie  
w uzasadnionych przypadkach. Postulujemy, aby kwestia ta została jasno uregulowana 
w nowej ustawie.  
 

3) Zgodnie z art. 609 ust. 1 wprowadzono zasadę jednego sądu okręgowego dla spraw 
skargowych. Jest to fundamentalna zmiana w dobrym kierunku. Dotychczasowe 
rozproszenie tego rodzaju spraw w sądach okręgowych w całej Polsce przyczyniało się 
negatywnie do niejednolitej linii orzeczniczej. Specyfika systemu zamówień publicznych 
wymaga, aby analogicznie jak w przypadku KIO, sprawy skargowe rozstrzygał jeden sąd.  
 
Jednocześnie wnosimy o rozważenie, aby nie był to sąd warszawski. Wielu 
wykonawców podnosi, że koncentracja wszelkich spraw urzędowych na poziomie 
centralnym w Warszawie jest nieuzasadniona i dyskryminacyjna dla rezydentów reszty 
kraju. Sądy warszawskie są też najbardziej obciążonymi w kraju, przez co sprawy trwają 
dłużej i zdarza się, że sędziowie nie poświęcają im tyle uwagi na ile zasługują. 
Poddajemy pod rozwagę, ustanowienie jednego sądu dla spraw skargowych w Łodzi. 
Miasto jest stosunkowo blisko Warszawy, dobrze skomunikowane z zakresie dróg  
i połączeń kolejowych oraz autobusowych. Jednocześnie położenie w samym centrum 
Polski ustanawia równą dla wszystkich „uciążliwość” dotarcia na miejsce rozprawy.  
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11. Szczegółowe odniesienie się do wybranych przepisów Projektu: 
 

1) Art. 5 ust. 1 
Poszczególne punkty tego ustępu definiując zamawiających sektorowych odwołują się do 
definicji działalności sektorowych zawartych art. 6, które to definicje odwołują się zwrotnie 
do definicji zamawiających zawartych w komentowanym ustępie. 

2) Art. 7 
Sugerujemy wprowadzenie definicji pojęcia „działalność sektorowa” jako działalności,  
o której mowa w art. 6. Pozwoli to na uniknięcie wielokrotnych odwołań do tego artykułu. 

3) Art. 9 
W art. 8 pkt 32 zdefiniowano pojęcie „zamówienia publicznego", a dodatkowo w art. 9 
wprowadzono pojęcie „zamówienia”, nadając mu identyczne znaczenie. Autorom projektu 
chodziło zapewne na skrócenie tekstu ustawy przez zaniechanie wielokrotnego 
powtarzania przymiotnika „publiczne”. To słuszne rozwiązanie, jednak wątpliwości budzi 
umieszczenie tej definicji w art. 9, zamiast w art. 8 (słowniku) zawierającym definicje 
kilkudziesięciu pojęć. 

4) Art. 22 ust. 1 
Przepis jest niejasny. Nie do końca wiadomo, co ma dokładnie określać polityka zakupowa 
państwa ani jaki będzie stopień jego szczegółowości. Przykładowy katalog działań 
zamawiających obejmuje wyłącznie zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów 
oraz usług. Wydaje się, że lista przykładowych działań powinna być szersza. 

5) Art. 26 ust. 1 
Z przepisu wynika, że strategia zarządzania zawiera wyłącznie listę zamówień o charakterze 
kluczowym. Jaki jest związek takiej listy z tytułowym zarządzaniem? Czy użycie pojęcia 
strategia jest właściwe dla listy zamówień? Jaki jest cel sporządzania strategii, skoro nie jest 
ona nigdzie publikowana? Nie określono także kiedy i jak często opracowywana jest 
strategia. W naszej opinii przepis wymaga doprecyzowania. 

6) Art. 91. ust. 1 
Ustęp ten zawiera błędne odesłanie do nieistniejącego oddziału. Powinno być: „…w tym 
zamówień wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2.”. 

7) Art. 92 ust. 3 pkt 2 
Przy obecnym sformułowaniu tego punktu zamawiający z ogromnym 
prawdopodobieństwem powoływać się będą na zakaz wynikający z przepisu art. 34 ust. 2. 
Większość zamawiających nadal nie bierze pod uwagę faktu, że podział może istotnie 
podnieść konkurencyjność postępowania. Sugerujemy, by treść punktu otrzymała 
brzmienie: „analizę korzyści wynikających z podziału zamówienia na części”. 

8) Art. 92 ust. 3 pkt 5 
Sugerujemy dodanie na końcu tego punktu sformułowania: „wraz z ich orientacyjną 
wyceną”. 

9) Art. 96 
Proponuje się obecną treść artykułu oznaczyć jaki ust. 1 i dodać ustęp 2 o brzmieniu: 
„Zamawiający obowiązany jest do zamieszczenia w dokumentacji postępowania wszelkich 
informacji, które przekazał lub uzyskał w związku z przeprowadzeniem wstępnych 
konsultacji rynkowych.”. 

10) Art. 103 ust. 2 
Wobec treści ust. 3 ustęp ten wydaje się zbędny. 

11) Art. 113 ust. 2 
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Brak powiązania z potrzebami zamawiającego. Zamawiający często opisują przedmiot 
zamówienia stawiając wymagania, które w żadnym stopniu nie odpowiadają ich 
potrzebom. Takie praktyki przyczyniają się do ograniczenia konkurencji. 
 

12) Art. 115 ust. 2 
Nie do końca zrozumiałe przepisy, szczególnie w części odnoszącej się nazwy, pod którą 
produkt jest sprzedawany.  

13) Art. 129 ust. 4 
Proponuje się użycie zwrotu „Zamawiający określa”. Wprowadzenie obligatoryjności w tym 
zakresie nie wpływa praktycznie na pracochłonność przygotowania zamówienia, a pozwoli 
na uniknięcie ewentualnych sporów. 

14) Art. 155 ust. 1 
W tym miejscu niema mowy o uwzględnieniu czasu niezbędnego na sporządzenie oferty,  
a czas ten powinien być bezwzględnie brany pod uwagę przy ustalaniu terminu. 

15) Art. 231 ust. 7 
Zbędne jest wskazanie w odesłaniu nr artykułu, gdyż przepis odsyła do jednostek 
redakcyjnych znajdujących się w tym samym artykule. 
 
Przepis stanowi zmodyfikowaną wersję dotychczasowego przepisu art. 36a ust. 2a. Słusznie 
poszerzono zakres przepisu obejmując zakazem powierzania podwykonawstwa wszelkie 
usługi, a nie jak dotychczas wyłącznie usługi użyteczności publicznej. Niedookreślone 
dotychczas pojęcie „kluczowe części” zostało zastąpione jednak równie niejednoznacznym 
pojęciem „część, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia”. Wydaje się celowe 
odpowiednie doprecyzowanie użytego pojęcia. 

16) Art. 233. ust. 1 
Niejasny wydaje się powód, dla którego w przypadku zamówień in-house publikacja 
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy następuje, niezależnie od wartości zamówienia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

17) Art. 235 
Treść artykułu, z uwagi na jej złożoność może sprawiać trudności interpretacyjne. Wątpliwe 
jest tutaj znaczenie pojęcia „wartość oferty”. Sugerujemy następujące brzmienie artykułu: 
„Zamówienia udziela się z uwzględnieniem kryteriów wybranych w sposób gwarantujący 
obiektywne porównanie ofert.”. W proponowanym brzmieniu użyto sformułowania „z 
uwzględnieniem”, gdyż kryteria nie stanowią jedynej podstawy do udzielenia zamówienia. 

18) Art. 236 ust. 3 
Naszym zdaniem przepis jest niezrozumiały, a zamawiający mogą mieć trudność  
w ustaleniu, czy, a jeśli tak to jaki obowiązek wynika z jego treści. Konieczne wydaje się 
przeredagowanie przepisu. 

19) Art. 237 ust. 2 
Przepis jest nie jasny, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić jego stosowanie. 
Wprowadzony został niewątpliwie po to, by określić, na czym polega powiązanie kryterium 
z przedmiotem zamówienia. Tymczasem potęguje on jedynie ew. wątpliwości, co do 
znaczenia tego powiązania. 

20) Art. 239 ust. 1 
W ustępie wymienia się dwie podstawy wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie  
w ust. 4 jest mowa o trzecim sposobie wyboru – wyłącznie na podstawie kryteriów 
jakościowych. 
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21) Art. 239 ust. 2 
Przepis zawiera katalog rodzajów kryteriów jakościowych, który obejmuje rodzaje 
kryteriów niemających nic wspólnego z powszechnym rozumieniem słowa jakość. 
Całkowicie nowa ustawa jest doskonałą okazją do uporządkowania pojęć. 

22) Art. 239 ust. 2 pkt 5 
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
stanowią bez wątpienia właściwość wykonawcy, a nie przedmiotu zamówienia. Nie 
kwestionując potrzeby takiego kryterium wskazujemy jedynie na sprzeczność z przepisem 
art. 236 ust. 1. 

23) Art. 239 ust. 4 oraz art. 241 
Przepis wprowadza nowe (w ustawie), zaczerpnięte z dyrektywy pojęcie „oferty 
najkorzystniejsza ekonomicznie”. Wydaje się właściwsze użycie w tym miejscu pojęcia 
„oferta najkorzystniejsza”. 

24) Art. 408 
Wśród działów, których przepisy stosuje się w zamówieniach o wartości niższej niż progi 
unijne nie jest wymieniony dział XII – dotyczących kar pieniężnych. Rozważenia wymaga 
potrzeba wskazywania obowiązku stosowania określonych przepisów w sytuacji, gdy ich 
stosowanie wynika z ich umiejscowienia w ustawie. Warto rozważyć zatem wskazanie 
wyłącznie tych przepisów, które w przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej 
niż progi unijne, nie mają zastosowania. 

25) Art. 451 
Przepis odsyła do działu II rozdziału 6 oddziału 8 podczas, gdy oddział ten nie istnieje. 

26) Art. 462 ust. 1 
Należy rozważyć celowość użycia przymiotnika rażąco. Proponowany zapis dopuszcza 
bowiem nieproporcjonalność praw i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy. 
Odrębnym problemem jest nieostrość użytego pojęcia. Znaczenie tego pojęcia wyjaśnią 
zapewne dopiero orzeczenia KIO. Sugerujemy zatem przyjęcie wykreślenie słowa „rażąco”.  

 
 


