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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki 

zakupowej państwa  

Lp. 

Jednostka 

redakcyjna, której 

uwaga dotyczy/  

pkt Uzasadnienia/ 

pkt OSR 

Podmiot zgłaszający Uwaga/ Propozycja zmian zapisu 

1.  

Rozdział II Adresaci 

Polityki Zakupowej 

Państwa 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: „W polityce 

zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się cele i 

kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju”.  

 

W Rozdziale II projektu Polityki wskazano: „Polityka zakupowa państwa, jako dokument o 

strategicznym znaczeniu, określający priorytetowe działania w obszarze zamówień publicznych oraz 

wyznaczający kierunek zamawiających w zakresie udzielonych zamówień, przyjmowany uchwałą 

Rady Ministrów, jest kierowana przede wszystkim do jednostek administracji rządowej”. 

 

„Jednocześnie, Polityka zakupowa państwa może stanowić przydatne i ważne źródło wiedzy oraz 

podstawę stosowanej praktyki również dla zamawiających spoza administracji rządowej, a także dla 

samych wykonawców”. 

 

Warto rozważyć zmiany ustawodawcze, które spowodują, że polityka zakupowa będzie w większym 

stopniu obowiązkowa dla wszystkich zamawiających, również spoza administracji rządowej, 

ewentualnie z pewnymi wyjątkami. Można takie zmiany przygotować np. przed uchwaleniem kolejnej 

polityki zakupowej gdy będzie już wiadomo jaki wpływ na rynek odniosła obecnie uchwalana 

polityka.  

 

 

2.  
Rozdział VII pkt 4 

ppkt 3 Polityki 

Zakupowej Państwa 

„Wsparcie 

nawiązywania 

współpracy w formie 

konsorcjum” 

 

Ad. „W ramach wspomnianego modułu dedykowanego MŚP, zostanie zapewniona funkcjonalność 

polegająca na możliwości wymiany informacji przez zainteresowane MŚP, np. w formie ogłoszeń, o 

gotowości do podjęcia współpracy w ramach konsorcjum (o charakterze stałym lub na potrzeby 

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia)” – zwracamy uwagę, że wykonawcy mogą być 

niechętni składaniu ofert w ramach tzw. konsorcjum z podmiotem, z którym wcześniej nie 

współpracowali (nie znają go). Obowiązujące przepisy prawne, a także praktyka wiążą się z dużym 

ryzykiem wspólnego udziału w postępowaniu, a w szczególności z ryzykiem: 

1) Zatrzymania wadium wniesionego przez jednego z konsorcjantów w postępowaniu w 

sytuacji, gdy np. drugi z konsorcjantów nie dostarczy w terminie dokumentów składanych na 
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wezwanie zamawiającego w trybie art. 128 ust. 1 PZP, 

2) Zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez jednego z 

konsorcjantów, nawet jeżeli odpowiedzialność za niewykonanie lub też nienależyte 

wykonanie umowy ponosi drugi z konsorcjantów, 

3) Dochodzenia zapłaty kary umownej nawet od konsorcjanta, który nie ponosi 

odpowiedzialności na niewykonanie lub też nienależyte wykonanie umowy (art. 445 ust. 1 

PZP – zasada solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie).  

Z tego względu w naszej ocenie propozycja ta może w praktyce nie być tak popularna jak się tego 

oczekuje, choć nie ulega wątpliwości że rozwiązanie warto wypróbować.  

3.  

Rozdział VII pkt 4 

ppkt 4 Polityki 

Zakupowej Państwa 

„Wprowadzenie 

mechanizmu 

certyfikacji” 

 

Ad. „Wprowadzenie mechanizmu certyfikacji do systemu zamówień publicznych stworzy wykonawcom 

możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do wykazania braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (dysponowanie określoną wiedzą, doświadczeniem, personelem, 

sprzętem itp.). Wykonawca będzie uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu 

różnych postępowań, bez potrzeby każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów 

(podmiotowych środków dowodowych).” – naszym zdaniem koniecznym jest uściślenie: 

1) na jaki okres miałby być wydawany taki certyfikat, m.in. mając na uwadze, że sytuacja 

podmiotowa wykonawców stale się zmienia, w tym w zakresie potencjału osobowego, 

2) w jaki sposób można objąć certyfikatem np. doświadczenie wykonawcy – poprzez wskazanie 

wszystkich projektów przez niego wykonanych (wykonywanych)? 

Zwracamy też uwagę, że w przypadku warunków udziału w postępowaniu, w każdym postępowaniu 

są one inne, stąd certyfikat nie zawsze będzie wystarczający. Warto aby w polityce odnieść się 

również do tego problemu.  

4.  

Rozdział VII pkt 6 

Polityki Zakupowej 

Państwa „Program 

budowania potencjału 

zamawiających dla 

szerszego realizowania 

zamówień 

zrównoważonych i 

innowacyjnych” 

 

Naszym zdaniem należy rozważyć jeszcze kwestię wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez 

pracowników instytucji zamawiających w porównaniu do wynagrodzeń osób o podobnych 

kompetencjach zatrudnionych przez podmioty prywatne. Wysokość wynagrodzenia jest wciąż jedną z 

najistotniejszych (o ile nie najistotniejszą) kwestią braną pod uwagę przez daną osobę przy wyborze 

pracodawcy. 

 

Powyższe wiąże się również z profesjonalizacją kadr zamawiających, o której mowa w dokumencie. 

Nawet jeżeli uda się zwiększyć kompetencje (np. poprzez szkolenia) to pracownik zamawiającego z 

większymi kompetencjami w wielu przypadkach odejdzie do podmiotów prywatnych gdzie oferuje się 

wyższe wynagrodzenie. Zamawiający będzie zmuszony przyjąć nową osobę bez doświadczenia, przez 

co profesjonalizacja kadr zamawiających nie będzie w pełni skuteczna, lub będzie postępowała 

powoli.  

5.  
Rozdział VII pkt 5 

Polityki Zakupowej 

Państwa „Stawianie 

 

Ad. „Często wykonawcy, zwłaszcza wykonawcy z sektora MŚP, nie mogą powołać się na własne 

doświadczenie, np. ze względu na krótki okres prowadzenia działalności, jednak zatrudniają wysoko 

wykwalifikowane kadry. Dlatego działaniem zapewniającym większe szanse na udział szerszego grona 
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wykonawcom 

wymagań 

proporcjonalnych do 

przedmiotu 

zamówienia oraz 

proporcjonalnych 

wymagań 

finansowych” 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia byłaby możliwość powołania się na 

doświadczenie w realizacji zamówienia własnych pracowników.” – w takim przypadku warto byłoby 

wprowadzić mechanizmy zapewniające dodatkowo udział takich pracowników w realizacji 

zamówienia, np. poprzez zamiany osoby dedykowanej do realizacji zamówienia jedynie po zgodzie 

zamawiającego lub tylko w przypadku zapewnienia przez wykonawcę pracownika o doświadczeniu 

nie mniejszym niż wymagane w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

6.  

Rozdział VIII pkt 9 

Polityki Zakupowej 

Państwa „Pozasądowe 

rozwiązywanie sporów 

w zamówieniach 

publicznych” 

 

„Zamawiającym zaleca się rozważenie wykorzystania pozasądowych metod rozwiązywania sporów, 

w tym: 

➢ zawieranie w umowach lub umowach ramowych postanowień o stosowaniu mediacji lub 

innym polubownym rozwiązywaniu sporów; 

➢ korzystanie z możliwości mediacji lub polubownego rozwiązania sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.” – choć zalecenie zasługuje na aprobatę, należy 

zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych przyczyn niezawierania przez zamawiających ugód 

innych, niż sądowe. Zamawiający wybierają ugody zawierane przed sądem, gdyż takie ugody są 

uznane przez sąd za zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierzają do obejścia 

prawa (art. 184 kpc). W konsekwencji, zamawiający zyskują niejaką „ochronę” przed zarzutami 

przyszłej, ewentualnej kontroli.  

Upowszechnieniu  pozasądowych metod rozwiązywania sporów mogłoby sprzyjać wprowadzenie 

przepisów minimalizujących (lub nawet wykluczających) ryzyko uznania ugody pozasądowej za 

sprzeczną z prawem, zasadami współżycia społecznego i zmierzającą do obejścia prawa. 

 

7.  
Rozdział VI, punkt 2, 

16 wiersz od góry.  
 Po słowie „postępowaniach” powinna być kropka i Ustawa z wielkiej litery jako początek zdania.  

8.  

Rozdział VI, 

ASPEKTY 

SPOŁCZNE, punkt 3, 

akapit 2. 

 

Wskazano, iż działanie zamawiających zgodnie z rekomendacjami i celami Polityki powinien być 

brany w toku oceny postępowań o udzielenie zamówienia, np. przez organy kontrolne.  

 

Na etapie prac legislacyjnych nad nowym PZP podkreślano, iż Polityka zakupowa ma stanowić zbiór 

dobrych praktyk, rekomendacji, zaleceń. Zgodnie z art. 601 Pzp w toku kontroli, aby stwierdzić wpływ 

naruszenia należy wykazać, że miało ono wpływ na wynik postępowania. Zapis w Polityce sugerujący, 

iż organy kontroli mają oceniać działanie zamawiających zgodnie z Polityką, która miała docelowo 

być zbiorem rekomendacji jest zbyt dalece idący i wprowadzi nieuprawnione przeświadczenie, iż 

zamawiającym mogą być stawiane zarzuty dotyczące np. niewystarczającej liczby zamówień w 

których zastosowano aspekty społeczne.  

9.  
Rozdział VI, 

ASPEKTY 

PROZDROWOTNE, 

 

W zakresie promowania działań prozdrowotnych i impulsu dla rozwoju producentów zdrowej 

żywności warto by było wskazać, iż wybieranie lokalnych dostawców świeżych warzyw czy owoców i 

agregacja artykułów spożywczych rodzajowo, w zależności od rynku lokalnych dostawców jest 
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punkt 3, akapit 2. prawidłowym działaniem zamawiających. Motyw 19 dyrektywy nakazujący łączne szacowanie 

artykułów spożywczych, w rozumieniu zamawiających uniemożliwia dokonywanie zamówień 

spożywczych z podziałem na odrębne części (rozumiane jako odrębnie ustalane szacunkowo 

zamówienia) w zależności od rynku dostawców. Dokonywana supermarketyzacja zakupów 

uniemożliwia dostęp do zamówień małych lokalnych wytwórców. Nawet przy założeniu umożliwienia 

składania ofert częściowych, fakt konieczności złożenia oferty elektronicznej, podpisanej podpisem 

elektronicznym eliminuje z rynku najmniejszych dostawców.  

10.  Rozdział VI, 

ASPEKTY 

ŚRODOWISKOWE, 

punkt 1, odnośnik 2. 

 

Należy doprecyzować:  

warunkach udziału w postępowaniu lub w fakultatywnych podstawach wykluczenia  (np. obowiązek 

spełniania wymogów systemów lub norm zarządzania środowiskowego, brak podstaw wykluczenia 

dotyczący naruszenia obowiązków w dziedzinie ochrony środkowiska); 

 

11.  
Rozdział VI, 

ASPEKTY 

ŚRODOWISKOWE, 

punkt 3, akapit 5 od 

słów: „Ważnym 

aspektem 

wspomnianych działań 

będzie przybliżenie i 

wyjaśnienie różnego 

rodzaju korzyści, w 

tym ekonomicznych, 

płynących z udzielania 

zielonych zamówień 

publicznych. 

Szczególny nacisk 

położony zostanie 

naistotne jest dotarcie 

ze stosownymi 

informacjami do 

kierowników 

zamawiających, którzy 

mają decydujący 

wpływ na kierunek i 

warunki 

dokonywanych 

zakupów. Ogół 

powyższych działań 

 

Najprawdopodobniej ucięte zdanie. Powinno być: Szczególny nacisk położony zostanie na naistotne 

jest dotarcie ze stosownymi informacjami do kierowników zamawiających, którzy mają decydujący 

wpływ na kierunek i warunki dokonywanych zakupów. 
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wpłynie pozytywnie na 

postrzeganie roli 

zielonych zamówień 

publicznych w życiu 

społecznym oraz 

gospodarczym. 

12.  
Rozdział VI, 

ASPEKTY 

ŚRODOWISKOWE, 

punkt 3, akapit 

przedostatni.  

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o unijnych kryteriach środowiskowych dla zielonych zamówień 

publicznych (kryteria GPP) opracowanych przez służby Komisji Europejskiej wraz z 

przedstawicielami przemysłu oraz państw członkowskich oraz o prawie do naprawy (right to repair) 

wdrażającym postulaty możliwości demontażu, wymiany kluczowych komponentów oraz 

wprowadzania kryterium naprawialności dla produktów energochłonnych.  

13.  

Rozdział VII, punkt 2, 

akapit przedostatni. 
 

Platforma internetowa będzie umożliwiała dostęp do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądu 

zamówień publicznych i sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i TSUE. 

 

Warto również uwzględnić orzecznictwo NSA i WSA – chociażby z uwagi na wyroki dotyczące 

zasadności korekt finansowych lub dostępu do informacji publicznej, które dotyczą również zamówień 

publicznych.  

14.  

Rozdział VII, punkt 4 

ppkt 1), po 

odnośnikach. 

 

Wskazano, iż zamawiający udzielający zamówień w wymienionych sektorach (istotnych dla MŚP) 

zobowiązani będą w przypadku każdego zamówienia do ukształtowania całego procesu zakupowego, 

w tym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zapewniający MŚP możliwość 

ubiegania się o zamówienie. 

 

Definitywne stwierdzenie i nakaz ukształtowania całego procesu zakupowego dotyczący każdego 

zamówienia będzie budził obawy ze strony zamawiający, tym bardziej, że wśród newralgicznych 

sektorów znalazły się usługi odbioru ścieków czy usuwania odpadów, gdzie wdrażanie narzędzi 

wsparcia sektora MSP może być mocno utrudnione. Należy też zwrócić uwagę, iż ustawa w żadnym 

przypadku nie zakazuje ubiegania się o zamówienie nawet najmniejszym podmiotom, przy założeniu 

spełnienia wymagań zamawiających. Z zapisów polityki wynika, iż poza regulacjami ustawowymi 

wymuszać się będzie np. dzielenie zamówień na obowiązkowe części, co powinno jednak pozostać 

uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiających.  

 

W dalszej części tego punktu wskazano: Odstąpienie od powyższych reguł powinno nastąpić 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przemawiają za tym uzasadnione 

interesy lub potrzeby   zamawiającego. Przesłanki odstąpienia nie może natomiast stanowić brak 

realnych i wymiernych korzyści, w tym korzyści ekonomicznych, po stronie zamawiającego. Dotyczy 

to również zamówień objętych obowiązkiem stosowania rozwiązań korzystnych dla MŚP.  

Powyższe stoi w sprzeczności z zasadą efektywności ekonomicznej, wyrażoną w art. 17 ustawy Pzp. 

Polityka jako zbiór zaleceń i rekomendacji nie powinna narzucać obowiązkowo stosowania 
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konkretnych rozwiązań w postępowaniach o udzielenie zamówienia.  

  

15.  
Rozdział VII, punkt 4 

ppkt 6), po 

odnośnikach. 

 
Warto wspomnieć również o instytucji Rzecznika MŚP, który co do zasady winien być wsparciem dla 

sektora MŚP.   

16.  
 

Rozdział VII, punkt 6 

ppkt 1).  

 

 
Zamiast: (w tym osób niepełnosprawnych) powinno być: osób z niepełnosprawnościami. Zwrot osoba 

niepełnosprawna jest stygmatyzujące.  

 


