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24.02.2019 r.  

PROJEKT USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – UWAGI 

Lp.  Jednostka redakcyjna – 
aktualne brzmienie 

Proponowana zmiana  Uzasadnienie  

1.  

Uwaga generalna: Rozdział 2 – 
Zasady udzielania zamówień 

Postulujemy dodanie do zasad udzielania 
(i realizacji zamówienia) zasadę konieczności 
współdziałania zamawiającego z wykonawcą 
przy realizacji zamówienia, a także zasadę 
równowagi kontraktowej stron umowy, której 
celem byłoby zapewnienie ekwiwalentności 
świadczeń stron umowy (vide 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). W naszej ocenie 
określenie takich zasad, na których oparty byłby 
system zamówień publicznych umocniłby 
prywatnoprawny charakter zamówień 
publicznych (etap zasadniczo realizacji umowy) 
i mógł doprowadzić do zwiększenia 
konkurencyjności postępowań.  

 

2.  

 W świetle zdefiniowania pojęć zamawiający 
publiczny i zamawiający sektorowy niejasny jest 
zakres stosowania ustawy do zamawiających 
publicznych, którzy stają się zamawiającymi 
sektorowymi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1. 
Czy wówczas traktujemy już ich wyłącznie jako 
zamawiający sektorowy czy także jako 
publiczny. Jest to to istotne z  uwagi, iż niektóre 
przepisy ustawy stosowane są z uwagi na 
określony zakres podmiotowy (Zamawiający), a 
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nie przedmiotowy (zamówienie) np. art. 2 ust. 2, 
art. 244.  

 

3.  

 W treści ustawy brak usystematyzowanego 
posługiwania się pojęciami opis potrzeb i 
wymagań, dokumenty zamówienia, warunków 
zamówienia. Występują przypadki, gdy 
sformułowania dokument zamówienia, warunki 
zamówienia/niezdefiniowane SWZ używane są 
zamiennie; jednak z treści definicji oraz 
uzasadnienia wydaje się, że nie są to tożsame 
pojęcia. Postuluje się wobec tego staranne 
przygotowanie słowniczka pojęć i definicji i 
umieszczenie go na początku projektowanego 
aktu prawnego. 
 

 

4. 

 W treści ustawy obliguje się Zamawiającego do 
publikowania informacji w niektórych miejscach 
tylko na profilu nabywcy, w innym miejscu na 
stronie internetowej Zamawiającego, 
proponujemy jako wskazanie sposobu miejsca 
zamieszczania informacji: „profilu nabywcy lub 
strony internetowej Zamawiającego”.  
 

 

5. 

 Proponujemy wszelkie zapisy dotyczące 
udostępniania i ochrony danych osobowych 
skupić w jednym miejscu ustawy (np. oddziale), 
ponieważ są przywoływane w różnych 
częściach ustawy i powielają się. 
 

 

6. 

 Odnośnie przygotowania postępowania po 
ostatniej nowelizacji zdiagnozowano problem 
techniczny m.in.: we wzorach ogłoszeń o 
zamówienie znajdujących się w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej było zbyt mało 
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miejsca na zawarcie w wszystkich informacji 
wymaganych zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. Zamawiający 
otrzymywali korekty unijne za brak wszystkich, 
wymaganych informacji w ogłoszeniu o 
zamówienie. Uzasadnionym jest wobec tego 
zgłoszenie prośby o dostosowywanie wzorów 
ogłoszenia do ilości wymaganych w nich treści. 
 

7. 

 Wnosi się o elektroniczne  skolerowanie i 
pobieranie danych z ogłoszeń o zamówienie/ o 
udzielenie zamówienie do Sprawozdania z 
udzielonych zamówień publicznych co ułatwi 
pracę wielu zamawiającym. 
 

 

8. 

 Proponujemy wprowadzić zapis art 91b ust 1 z 
obecnie brzmiącej Ustawy art 91b ust 1 
(Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do 
udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu), albo dodanie do 
proponowanego zapisu art. 264 ust 1 – 
„Zamawiający zaprasza do udziału w aukcji 
elektronicznej jednocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
będące przedmiotem badania i oceny ofert, 
przy użyciu połączeń elektronicznych 
wskazanych w zaproszeniu, a których oferty nie 
zostały odrzucone”.  
 
Jednocześnie proponujemy dodanie zapisu, 
który by ograniczał ilość wykonawców w 
związku ze zbyt wysoką różnicą ceny w 
stosunku do kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, aby 
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wyeliminować ryzyka składania ofert z rażąco 
wygórowanymi cenami.  
 

 

Art. 20 ust. 1 Art. 20 ust. 1. „Postępowanie o udzielenie 
zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie, prowadzi się 
elektronicznie, z zachowaniem formy 
dokumentowej”. 

Obecny zapis wprowadza odrębną od KC definicję 
pisemności. Ponadto, wg. dyrektyw postępowanie 
powinno prowadzić się co do zasady elektronicznie 
nie zaś pisemnie.  
 
Co więcej, przy tego typu definicji powstaje 
wątpliwość czy np. grafiki załączane jako 
przedmiotowe środki dowodowe wypełniałyby 
wskazaną w projektowanym przepisie definicję 
pisemności. Bardziej właściwe z punktu widzenia 
stosowania tych przepisów oraz ich interpretacji 
byłoby odwołanie do formy dokumentowej, o której 
mowa w art. 77 2 i art. 77 3 KC.  
 
Jak wskazuje się w doktrynie: „dla zdefiniowania 
formy dokumentowej mają znaczenie jedynie takie 
dokumenty, w których zawarto treść przynajmniej 
jednego oświadczenia woli. Na potrzeby formy 
dokumentowej można posłużyć się w zasadzie 
dowolnym nośnikiem informacji, umożliwiającym 
zapoznanie się z jej treścią” (M. Gutowski red., 
„Kodeks Cywilny Tom I Komentarz art. 1-449 11”. 
Jako przykłady wskazuje się wiadomość mailową, 
faks. 
 

    

4.  

art. 31 ust. 2 Art. 31 ust. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje 
równocześnie: 
1) usługi i lub dostawy, luboraz 
2) usługi społeczne oraz inne szczególne usługi 

Czytelność 
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– do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy 
ustawy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, 
którego szacunkowa wartość jest wyższa. 

5.  

Art. 48 ust. 3 2. Zamawiający nie stosują przepisów 
ustawy do nabywania: 

1)   od centralnego zamawiającego 
produktów lub usług, a przypadku 
zamówień sektorowych także robót 
budowlanych, odpłatnych usług w 
zakresie określonym w ust. 1 oraz 
odpłatnych pomocniczych działań 
zakupowych w związku ze 
świadczeniem takich usług; 

2)    robót budowlanych, produktów lub 
usług od wykonawców, którym zostały 
udzielone zamówienia przez 
centralnego zamawiającego w imieniu 
lub na rzecz tych zamawiających. 

 

Postuluje się – dla przejrzystości – umieszczenie 
wszelkich wyłączeń w jednym miejscu (np. na 
początku ustawy). 

6.  

Art. 67 Art. 67. Na potrzeby wyliczenia procentowego 
wskaźnika zatrudnienia, o którym mowa w art. 
66, w przypadku osób zaliczonych do kategorii, 
o których mowa w art. 66 pkt 2 lub 7, bierze się 
pod uwagę osoby objęte integracją społeczną i 
zawodową, zatrudnione w zakładzie pracy 
chronionej lub u wykonawcy albo w jego 
jednostce, o których mowa w art. 66, nie 
wcześniej niż 36 12 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Wydaje się, że 36 miesięcy to stanowczo za długo 
biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową.  

7.  

Art. 73 Postuluje się wprowadzenie możliwości 
odstąpienia od obowiązku komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu z wolnej ręki.  

Z uwagi na specyfikę zamówienia z wolnej ręki 
wymóg komunikacji elektronicznej nie powinien być 
bezwzględny. Może wręcz utrudniać prowadzenie 
tego postępowania i negocjacji.  
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8.     

Art. 73 ust. 3  Art. 73 ust. 3. W przypadku, o którym mowa w 

ust. 2, wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oferta lub ich części, powinny 

być sporządzone w formie pisemnej. 

 

Analogicznie do powyższych rozważań powstaje 
pytanie czy postać papierowa – zwłaszcza 
opatrzona podpisem wykonawcy nie oznacza 
rozumianej wedle KC formy pisemnej. Jeśli tak – 
proponuje się stosowanie określenia zgodnie z KC. 

9.  

Art. 92 ust 2 pkt 1 Art. 92 ust. 2. Analiza, o której mowa w ust. 1, 
zawiera: 
1) badanie możliwości zaspokojenia 
zidentyfikowanych potrzeb w z  wykorzystaniem 
zasobów własnych; 

Redakcyjne 

10.  

Art. 93 Art. 93. 1. Przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia, w szczególności w 
ramach prowadzonych wstępnych konsultacji 
rynkowych, o których mowa w art. 94, lub po 
zamieszczeniu wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego, o którym mowa w art. 101, 
zamawiający może zorganizować spotkanie 
informacyjne z wykonawcami, którego 
przedmiotem będzie przedstawienie planów 
zamawiającego oraz oczekiwań dotyczących 
jednego zamówienia lub zamówień 
planowanych w terminie następnych 12 
miesięcy. 
2. Zamawiający zamieszcza informację o 
organizowanym spotkaniu z wykonawcami oraz 
o jego przedmiocie na stronie internetowej, z 
odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym 
udział wszystkich zainteresowanych 
wykonawców. 
3. Zamawiający po zamieszczeniu informacji o 
której mowa w ust. 2 może poinformować o 
organizowanym spotkaniu znanych sobie 
wykonawców. 

Usprawnienie procesu 
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11.  

Art. 111 ust 1 i 2 Art. 111. 1. Zamawiający zwraca wadium 
wniesione w pieniądzu niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 
jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 
2. Zamawiający zwraca wadium wniesione w 
pieniądzu niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni, na wniosek wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, lub 
unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy 
nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 
do jego wniesienia. 

Art. 111 ust. 1 pkt 3) jest niejasny biorąc pod uwagę 
art. 111 ust. 2 pkt 3 w odniesieniu do unieważnienia 
postępowania. 

12.   

Art. 132 i nast. Wykreślenie zapisu: ale także kryteriów selekcji W obecnym projekcie ustawy Prawo zamówień 
publicznych w art. 132 (także 133 i in.) powraca 
zasada, że wykonawca może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, nie tylko w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, ale także kryteriów selekcji.  
W praktyce może się okazać, że dominująca stanie 
się literalna wykładnia przepisów dyrektywy 
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klasycznej mówiąca, iż w celu wykazania spełnienie 
kryteriów selekcji należy kierować się wyłącznie 
zdolnościami własnymi wykonawcy.  
 

13.  

art. 137 Regulacja niepotrzebna. W nowej ustawie w art. 137 zapisano, że nie jest 
dopuszczalne, by wykonawca samodzielnie 
wykazujący spełnienie warunku na etapie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu na późniejszym etapie powołał się w 
tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.  
 
Zasada ta jest jasna, zwłaszcza że potwierdzona 
przez TSUE w sprawie Esaprojekt (C-387/14). Idea 
wprowadzenia rozstrzygnięcia Esaprojekt) do nowej 
ustawy prawo zamówień publicznych jest 
niezrozumiała.  
 
Wyrok w sprawie Esaprojekt stanowi dodatkowy 
wkład w interpretację prawa zamówień publicznych 
w zakresie, jaki w szczególności uregulowany jest w 
art. 63 dyrektywy 2014/24, ale nie tylko. Inne 
przepisy bowiem przesądzają, że do postępowania 
można wstąpić wyłącznie do określonej przez 
zamawiającego daty, a wnioski czy oferty 
spóźnione uznane zostaną za niezgodne 
warunkami postępowania. W polskiej ustawie brak 
możliwości wstąpienia do postępowania po terminie 
wynika wprost z art. 50 i 84 (zwrot wniosku lub 
oferty), a według nowej regulacji z art. 163 i 257 
(odrzucenie wniosku lub oferty). Wszelkie więc 
próby włączenia do postępowania nowego 
podmiotu czy zmiana tożsamości wykonawcy po 
terminie składania wniosku lub oferty muszą być 
uznane za sprzeczne z zasadą równego 
traktowania. 
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Wprowadzenie do krajowego porządku prawnego 
stanowiska TSUE z jednego wybranego wyroku jest 
błędem. Praktyka wybiórczego wprowadzania do 
ustawy niektórych orzeczeń może powodować 
ryzyko, że dopóki zasady wynikające z 
orzecznictwa TSUE nie zostaną umocowane 
odpowiednim przepisem w krajowym porządku 
prawnym, prawo zamówień publicznych nie będzie 
w Polsce stosowane z poszanowaniem dorobku 
europejskiego.  
 

14.  

art. 142 Wpisanie w ustawę  zasady jednokrotności 
wezwania. 

W projekcie brak przepisu, który wprowadzałby 
uregulowanie w zakresie jednokrotności wezwania 
do uzupełnienia dokumentów. W szczególności nie 
zawiera jej art. 142 regulujący kwestie wezwań i 
uzupełnień.  Jest to ukłon w stronę prawa 
europejskiego, które kieruje się ogólnymi zasadami 
zamówień publicznych i wyznacza granice 
uzupełnienia oferty (wniosku) nie w odniesieniu do 
ilości wezwań/uzupełnień, ale w odniesieniu do ich 
merytorycznej zawartości.  
 
Taką granicą jest etap, w którym dostarczone w 
ramach uzupełnienia  (wyjaśnienia) informacje 
prowadziłyby do zmiany oferty  lub wpływały na 
tożsamość wykonawcy, co byłoby równe złożeniu 
nowej oferty  lub prowadziło do istotnej zmiany 
oferty. 
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15.  

Art. 141 ust. 3 Art. 141. 1. Zamawiający nie wzywa do złożenia 
podmiotowych  środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne; 
2) już posiada te środki dowodowe;  
3) podmiotowym środkiem dowodowym jest 
oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 
139 ust. 1.  
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
2 i 3, zamawiający wzywa wykonawcę do 
potwierdzenia aktualności informacji zawartych 
w podmiotowych środkach dowodowych lub 
jednolitym dokumencie, jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są 
już aktualne 

Usprawnienie procesu 

16.  

Regulacja art. 153 ust. 2 projektu 
nowej uPzp zakazuje w 
postępowaniu prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym 
wprowadzania do treści swz 
(obecnie siwz) zmian, które 
wpływałyby na potencjalny krąg 
wykonawców zainteresowanych 
pozyskaniem zamówienia. 

Regulacja art. 153 ust. 2  wymaga 
doprecyzowania.  
 

Regulacja art. 153 ust. 2 projektu nowej uPzp 
zakazuje w postępowaniu prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym wprowadzania do treści 
swz (obecnie siwz) zmian, które wpływałyby na 
potencjalny krąg wykonawców zainteresowanych 
pozyskaniem zamówienia. Zmiana dokumentów 
postępowania dotyczy uzasadnionych przypadków 
oraz obowiązuje w okresie przed upływem terminu 
do składania ofert i zmiana ta nie może skutkować 
wprowadzeniem  innych podmiotów do 
postępowania (rozszerzeniem kręgu wykonawców). 
Art. 153 ust. 2 nie dopuszcza też zmiany swz, która 
ograniczyłaby potencjalny krąg wykonawców, a 
polegającej na zwiększeniu wymagań z 
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zastrzeżeniem odpowiedniej zmiany terminu na 
składanie ofert. Zmiana treści swz polegająca na  
obniżeniu wymagań i skutkująca  poszerzeniem 
kręgu wykonawców, dokonana przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu 
nieograniczonym powinna być dopuszczona, pod 
warunkiem że zamawiający odpowiednio wydłuży 
termin składania ofert. 

17.  

Art. 142 ust. 3 Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń na 
wezwanie zamawiającego nie może służyć 
potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 
 
Ta regulacja jest niezrozumiała.  
 
Należy oczekiwać dopracowania regulacji. 

Formułuje ona zakaz wobec zamawiającego, 
wyznaczając zakres wezwania do uzupełnienia. 
Weryfikacja dokumentów ma na celu ocenę 
zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia, a 
kryteria selekcji są jednym z elementów takiej 
weryfikacji, która często jest dokonywana w oparciu 
o warunki udziału w postępowaniu.  

18.  

art. 232 ust. 2 2. Zamawiający może odstąpić od stosowania 
przepisów art. 234 ust. 2  oraz art. 139 ust. 1,  
w przypadku zamówień udzielanych na 
podstawie art. 231 ust. 1 pkt 10. 

Odstąpienie od odstąpienia? Trudno zrozumieć 
intencję ustawodawcy w tym przepisie. 
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19.  

Art. 250 Art. 250. 1. Wykonawca jest związany ofertą do 
upływu terminu określonego konkretną datą w 
dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej 
niż: 
1) 90 dni, 
2) 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót 
budowlanych jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 
000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 
euro 
- licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Proponujemy pozostanie przy terminach związania 
ofertą analogicznie, jak w obecnej ustawie (art. 85). 
120-dniowy termin związania ofertą jest w naszej 
ocenie zbyt długi i niczym nieuzasadniony. 

20.  

Art. 252 ust. 2 Art. 252. 1. Otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 
2. Najpóźniej Bezpośrednio przed 
otwarciem ofert zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

Wcześniej udostępniona informacja może wpłynąć 
niekorzystnie na wartość ofert oraz może rodzić 
zagrożenie powstawania zmów przetargowych. 
Dużo zależy od specyfiki zamówienia oraz kryteriów 
oceny ofert. 

21.  

Art. 252 Art. 252. 1. Otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
  
3. Bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

Proponowana zmiana w zakresie obowiązku 
informacyjnego Zamawiającego miałaby na celu 
szerszą realizację zasadę jawności, jak również jest 
korzystna dla Zamawiającego z uwagi na fakt, że 
Wykonawca będzie mógł wcześniej „oszacować 
swoje szanse w przetargu” i np. zacząć wcześniej 
komplementować dokumentację. Jest to 
szczególnie istotne od momentu wprowadzenia 
przepisu o maksymalnej wadze ceny na poziomie 
60% bez dodatkowego uzasadnienia.  
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1) firmach albo imionach i nazwiskach oraz 
adresach wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach; 
3) parametrów zawartych w ofertach, 
ocenianych w ramach innych niż cena kryteriów 
oceny ofert. 

22.  

Art. 271 ust 2. Art. 271. 1. Zamawiający dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty w terminie związania 
ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął, 
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia 
pisemnej  zgody na wybór jego oferty. 

Wątpliwość co do formy pisemnej. 

23.  

Art. 271 ust. 3. 3. W przypadku braku zgody, o której 
mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
wykonawcy, którego oferta otrzymała w 
kolejności najwyższą ocenę. W przypadku 
wyrażenia zgody przez kolejnego wykonawcę 
na wybór jego oferty zamawiający nie jest 
zobowiązany do ponownej oceny ofert. 

Wątpliwości interpretacyjne sformułowania 
„zamawiający nie jest zobowiązany do ponownej 
oceny ofert.” Przychylamy się do opinii, że w tym 
zakresie musi mieć miejsce ponowna ocena ofert. 



Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych 

14 
 

24.  

Art. 272 Art. 272. Zamawiający wybiera jako 
najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, którego 
oferta otrzymała najwyższą ocenę, który 
przedstawił wszystkie środki dowodowe 
wymagane przez zamawiającego, nie podlegał  
wykluczeniunie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

Redakcja 

25.  

Art. 279 ust. 1 Art. 279. 1. Zamawiający, na wniosek 
wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, 
zgłoszony nie później niż w terminie 3 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, organizuje spotkanie 
zapraszając do jego udziału w nim wybranego 
wykonawcę, o ile został wybrany, oraz 
wykonawców, których oferty nie zostały 
wybrane albo zostały odrzucone.  
2. Spotkanie odbywa się przed dniem zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Zamawiający zaprasza na spotkanie 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy których oferty zostały odrzucone nie 
otrzymują zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w zw. z art. 278 ust. 1 (oferty 
które podlegały ocenie). W związku z powyższym w 
jaki sposób taki wykonawca dowie się o zaistnieniu 
przesłanki uzasadniającej złożenie wniosku o 
organizację spotkania? 
2. Redakcyjne. 
3. Powtórzenie treści w zaznaczonych na czerwono 
fragmentach. 
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26.  

Art. 288 Art. 288. W przypadku unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 
postępowaniu, o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego 
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

Do rozważenia czy powinno mieć to miejsce w 
przypadku każdej przesłanki unieważnienia. 
Dodatkowe obciążenie administracyjne dla 
Zamawiającego. 

27.  

Art. 289 Art. 289. 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może unieważnić postępowanie 
albo ponownie zbadać kolejną ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę, pod kątem 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodlegania wykluczeniu i dokonać 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. Jeżeli upłynął termin związania ofert, w 
przypadku badania kolejnej oferty, o którym 
mowa w ust. 1, zamawiający wzywa 
wykonawcę, którego oferta otrzymała 
najwyższą ocenę do wyrażenia zgody na wybór 
jego oferty. 
3. W przypadku braku zgody, o której mowa w 
ust. 2, zamawiający może zwrócić się o 
wyrażenie takiej zgody po kolei do 
wykonawców, których oferty otrzymały w 
kolejności najwyższe oceny. 

Wątpliwość co do braku konieczności ponownego 
przyznania punktów. 
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28.  

Art. 328 ust. 3 Art. 328. 1. Sąd konkursowy ocenia prace 
konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w 
ogłoszeniu o konkursie i regulaminie. 
2. Zamawiający określa kryteria oceny prac 
konkursowych w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru 
najlepszej pracy konkursowej, z 
uwzględnieniem maksymalnego planowanego 
łącznego kosztu wykonania prac realizowanych 
na podstawie pracy konkursowej. 
3. Kryteria oceny prac konkursowych nie mogą 
dotyczyć właściwości uczestnika konkursu, w 
szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Konieczne doprecyzowanie znaczenia 
„właściwości”. 

29.  

Art. 341 ust. 1 pkt 2 Art. 341. 1. Zamówienia, których przedmiotem 
są usługi społeczne i inne szczególne usługi 
udziela się w trybach przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego lub partnerstwa 
innowacyjnego z wyłączeniem przepisów 
ustawy dotyczących: 
1) obowiązku powołania komisji przetargowej; 
2) obowiązku powołania zespołu 
zamawiającego; 

Nie jest zrozumiałe, czy „zespół zamawiającego” 
oznacza zespół w rozumieniu art. 60. 
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30.  

Art. 421 Art. 421. Zamawiający, udzielając zamówienia 
lub organizując konkurs, określa warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub konkursie, które musi spełniać 
odpowiednio wykonawca lub uczestnik 
konkursu, kryteria selekcji oraz kryteria oceny 
ofert lub prac konkursowych w sposób 
umożliwiający ubieganie się o udzielenie 
zamówienia lub udział w konkursie odpowiednio 
wykonawcom lub uczestnikom konkursu 
mającym status mikroprzedsiębiorcy, małego 
przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 
646, 1479, 1629, 1633 i 2212). 

Niezrozumiałe wymaganie wobec Zamawiającego. 

31.  

Art. 426 Art. 426. 1. Zamawiający wszczyna 
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 
podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.   
2. Zamawiający może, po opublikowaniu 
ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio 
poinformować o wszczęciu postępowania o 
udzielenie zamówienia znanych sobie 
wykonawców, którzy w ramach prowadzonej 
działalności świadczą dostawy, usługi lub 
roboty budowlane będące przedmiotem 
zamówienia. 

Usprawnienie procesu. 
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32.  

Art. 441 Art. 441. 1. Treść ofert złożonych w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, podlegającym 
negocjacjom oraz prowadzone negocjacje mają 
charakter poufny. 
2. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 
strony, ujawniać informacji technicznych i 
handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 
powinna być udzielona w odniesieniu do 
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  
3. Zamawiający prowadzi negocjacje ofert 
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, do czasu doprecyzowania lub 
uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia 
podlegających negocjacjom. 

Wątpliwość biorąc pod uwagę realizację zasady 
jawności. Uważamy, że wyłączenie jawności może 
mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do 
konkretnych informacji i zastrzeżenie w tym 
zakresie musi zostać dokonane nie później niż 
przed rozpoczęcie negocjacji. 

33.  

Art. 450 Art. 450. 1. Wykonawca dołącza, aktualne na 
dzień składania ofert, oświadczenie 
potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
2. W przypadku, o którym mowa w art. 226 ust. 
1 pkt 4art. 448 ust. 3,  zamawiający może żądać 
od wykonawcy złożenia oświadczenia 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, lub złożenia podmiotowych 
środków dowodowych. 

Czytelność. 
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34.  

Art. 455 ust. 3 Art. 455. 1. Wykonawca jest związany ofertą do 
upływu terminu określonego konkretną datą w 
dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 
30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 
ofert.  
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej 
oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach 
zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego  
oświadczenia o jego przedłużeniu. 

Wątpliwość co do formy pisemnej. 

35.  

Dział VII – Umowa ws 
zamówienia publicznego i jej 
wykonanie  
Rozdział I. Przepisy ogólne. 
art. 466 ust. 1 pkt 7  lit. a) 

Nadanie postanowieniu następującego 
brzmienia: 

1. 7) a) „braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – zależnych od 
wartości zaległości” 

Aktualna praktyka pokazuje, że zamawiający 
(bezrefleksyjnie) nakładają w umowie kary umowne 
w wysokości zryczałtowanej, niezależnej od 
wysokości realnej zaległości świadczenia 
należnego podwykonawcom. Prowadzi to do 
sytuacji, w której wykonawca może opóźnić się z 
zapłatą o 3 dni na rzecz podwykonawcy np. 100 zł 
(często wskutek omyłki), a zastrzeżona kara 
umowna w umowie w wysokości zryczałtowanej 
wynosi 500 zł. Zamawiający ma obowiązek nałożyć 
taką karę – ponieważ taki są zapisy umowy, co w 
większości przypadków – wskutek kwestionowania 
przez wykonawcę – prowadzi do miarkowania takiej 
kary przez sąd poprzez  
 
Proponowana zmiana ma pozwolić urealnić 
stosowane przez zamawiających kary i odnieść je 
do wartości przewinienia umownego. W takim 
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wypadku zamawiającym zastrzegając w projekcie 
umowy wartość kary umownej będzie zobowiązany 
wskazać, że będzie to np. określony procent od 
wartości zaległości.  
Na marginesie wskazujemy, że nie wpływa to w 
żadnym stopniu na obowiązek wykonawcy zapłaty 
na rzecz podwykonawcy odsetek ustawowych, do 
których zapłaty jest zobowiązany na podstawie 
odrębnych przepisów KC. 

36.  

Art. 477 Art. 477. Zamawiający, niezwłocznie po 
wykonaniu umowy, zamieszcza w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu 
umowy. 
 

Proponujemy wykreślenie tego przepisu. W 
uzasadnieniu do ustawy brak uzasadnienia 
wprowadzenia tego przepisu, który w naszej ocenie 
wydaje się bezprzedmiotowy (nie precyzujący, w 
jakim zakresie to „wykonanie umowy” miałoby 
zostać ogłoszone). 

37.  

Dział VII – Umowa ws 
zamówienia publicznego i jej 
wykonanie  
Rozdział I. Przepisy ogólne. 
art. 493 ust. 8  

Nadanie postanowieniu następującego 
brzmienia: 
8. W przypadku umów, których przedmiotem są 
roboty budowlane wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przedkłada 
zamawiającemu oraz wykonawcy (jeżeli 
składającym jest podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca)    poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów (…) 

Dodany w nawiasie zapis ma pozwolić wykonawcy 
zamówienia kontrolę nad umowami o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i 
dostawy, a które są zawierane przez jego 
podwykonawców.  
 
Zgodnie z art. 494 projektu (aktualnie art. 143c pzp) 
zamawiający, który zapłaci zaległość 
podwykonawcy, który zawarł umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, wskutek uchylania się od zapłaty przez 
podwykonawcę, dokonuje potrącenia uregulowanej 
kwoty z wynagrodzenia wykonawcy, który na ogół 
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może nawet nie mieć wiedzy na temat danego 
dostawcy czy usługodawcy. Aktualnie bowiem nie 
ma obowiązku przedłożenia mu kopii takiej umowy. 
Proponowana zmiana umożliwi wykonawcy 
rozliczenie swoich podwykonawców z rozliczenia 
się przez nich z dostawcami i usługodawcami – na 
wstępnym etapie – już przy odbiorach częściowych. 
Pozwoli to także na uniknięcie po stronie 
zamawiającego części roszczeń pochodzących od 
takich podwykonawców. 

38.  

Dział VII – Umowa ws 
zamówienia publicznego i jej 
wykonanie  
Rozdział I. Przepisy ogólne. 
art. 494. ust. 1 

Nadanie postanowieniu następującego 
brzmienia: 
1.W przypadku umów, których przedmiotem są 
roboty budowlane, zamawiający jest 
zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę.  

Proponowana zmiana ma podkreślić obowiązek 
zamawiającego. 
Projektowany zapis art. 494 ust. 1 zawiera 
(powtórzone z obecnie obowiązującego pzp z 2004 
r.) sformułowanie  
„W przypadku umów, których przedmiotem są 
roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego (…)” 
Jego treść - zgodnie z wykładnią literalną – winna 
przesądzać o obowiązku zamawiającego – w 
przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w 
projektowanym art. 494 (obecnie 143c pzp). 
Tymczasem zamawiający (często wskutek 
uprzedniego zlekceważenia wnikliwej kontroli 
rozliczania podwykonawców) wykorzystują przepis, 
aby uchylić się od zapłaty na rzecz podwykonawcy 
wskazując, że przepis  nie nakłada na 
zamawiającego obowiązku, co jest oczywistym 
błędem. Prowadzi to często do sytuacji, w których 
podwykonawcy wykonujący usługi i dostawy są 
pozbawieni realnej ochrony (pozostawieni bez 
zapłaty, pomimo, że zrealizowali część 
zamówienia), co pozostaje wbrew intencjom 



Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych 

22 
 

ustawodawcy, który wprowadzając nowelizacją w 
2013 r. przepisy art. 143b – 143 d (w projekcie 
odpowiednio art. 493 – 494) 

39.  

Dział VII – Umowa ws 
zamówienia publicznego i jej 
wykonanie  
Rozdział I. Przepisy ogólne. 
art. 494. ust. 8 

Aktualne brzmienie w projekcie: 
8. Do solidarnej odpowiedzialności 
zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych robót budowlanych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej.   
 
Nadanie postanowieniu następującego 
brzmienia: 
8. Do zasad odpowiedzialności 
zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych robót budowlanych (w 
szczególności za zobowiązania wobec 
podwykonawców i dalszych 
podwykonawców) stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Projektowany art. 494 ust. 8 powtarza aktualną 
treść art. 143c ust. 8 pzp, na tle stosowania którego 
pojawia się wiele kontrowersji wskutek użycia 
sformułowania „do solidarnej odpowiedzialności”, 
której art. 143b – 143 c pzp w istocie nie 
ustanawiają.  
 
Zarówno pzp, jak i projekt wprowadzają specjalny 
tryb zgłaszania podwykonawców, od czego 
uzależnione jest powstanie po stronie 
zamawiającego obowiązku zapłaty na rzecz 
podwykonawcy w przypadku uchylania się od 
zapłaty na rzecz podwykonawcy. 
 
Zachowanie dotychczasowej treści prowadzić 
będzie do pozostawienia otwartym sporu (zarówno 
w doktrynie, jak i w orzecznictwie), czy przepis art. 
143 b – c (art. 493 – 494) ma stanowić lex specialis 
wobec art. 6471 KC (co słuszne),  czy też mają one 
obowiązywać równocześnie, co powoduje, że 
przepisy art. 493 i art. 494 będą w odniesieniu do 
podwykonawców robót budowlanych realnie 
martwe.   
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40.  

Art. 508 ust. 2 pkt 6 i pkt 8  Propozycja usunięcia.  Projektowany przepis budzi wątpliwości co do 
zgodności z konstytucyjną zasadą domniemania 
niewinności. Nakazuje odwołanie z funkcji członka 
KIO w sytuacji upływu 6 miesięcy zawieszenia 
następujących po  postawieniu zarzutu popełnienia 
umyślnego przestępstwa lub umyślnego 
przestępstwa skarbowego (art. 516 ust. 1). 
Postawienie zarzutu nie obala konstytucyjnego 
domniemania niewinności (art. 42 ust. 3 Konstytucji 
RP). Faktem notoryjnym jest też, że postępowania 
prokuratorskie oraz sądowe trwają latami. W 
terminie 6 miesięcy nie jest obiektywnie możliwe 
zakończenie sprawy, nawet jeżeli zostanie 
postawiony zarzut karny. Samo postawienie zarzutu 
i upływ terminu 6 miesięcy eliminuje zaś z funkcji 
członka KIO. Może to zagrażać niezależności Izby. 
Stanowi też zbyt daleko idącą represję wobec 
osoby, która korzysta z domniemania niewinności.  
Ustawa nie rozstrzyga też, co w sytuacji, gdy 
pomimo postawienia zarzutu ostatecznie sprawy 
nie wniesiono do sądu bądź sąd uniewinnił 
oskarżonego.  
 
Nie wiadomo, czy osoba zwolniona z funkcji członka 
KIO zostaje przywrócona i czy przysługuje jej 
odszkodowanie bądź zwrot wynagrodzenia za 
utracony okres zatrudnienia i  bezpodstawne 
odwołanie z funkcji.  
 
Należy podkreślić, że zgodnie z tzw. dyrektywą 
odwoławczą1 członkowie niezależnego organu – na 
gruncie polskim członkowie KIO – „powoływani są i 
odwoływani na takich samych warunkach jak 

                                                           
1 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0033/27969/Dyrektywa202007_66_WE.pdf 
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sędziowie, jeżeli chodzi o urząd odpowiedzialny za 
ich powołanie, okres kadencji oraz ich odwołanie”. 
 
Względem sędziów nie istnieje możliwość 
odwołania tylko z tego powodu, że postawiono 
zarzut popełnienia umyślnego przestępstwa i minął 
okres 6 m-cy. 
Podobnie samo przekroczenia terminu na złożenie 
oświadczenia majątkowego nie powinno uprawniać 
do odwołania z funkcji. Jest to zbyt daleko idąca 
kara, i tak samo jak wskazano powyżej, odbiega od 
zasad odwoływania sędziów. 
 
W zasadzie, cały art. 508 budzi wątpliwości, co do 
zgodności z ww. treścią dyrektywy. Jeżeli 
powołanie i odwołanie członków KIO powinno 
odbywać się na takich samych warunkach jak 
sędziów, to organem powołującym winien być 
Prezydent RP, decyzja o odwołaniu powinna co 
najmniej podlegać kontroli i prawu odwołania do 
sądu.  
 
Należy wskazać, że Projektodawca ustawy 
dostrzega potrzebę dostosowania przepisów 
krajowych do ww. dyrektywy. Widać to chociażby w 
nowym wymogu warunkującym możliwość 
ubiegania się o członkostwo w KIO (wymóg 
posiadania aplikacji sądowej, złożenia egzaminu 
sędziowskiego (…) art. 504 ust. 2 pkt 3) co 
odpowiada wymogowi z dyrektywy odwoławczej, 
zgodnie z którym „Przynajmniej przewodniczący 
tego niezależnego organu ma takie same 
kwalifikacje zawodowe i prawne jak sędziowie”.  
Należy postulować, by konsekwentnie również 
kwestie związane ze statusem członków KIO, w 
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szczególności w zakresie ochrony związanej z 
podstawami i trybem odwołania, były zbliżone do 
zasad i trybów przypisanych sędziom. Stanowi to 
bowiem m.in. gwarancję niezawisłości członków 
KIO.  

41.  

Art. 514 ust. 1  Propozycja ustalenia wynagrodzenia członków 
KIO na poziomie zbliżonym do wynagrodzenia 
sędziów, w tym propozycja wprowadzenia 
rosnących stawek wynagrodzenia (mnożnik 
kwoty bazowej). 

Status członka KIO pozostaje w wielu aspektach 
zbliżony do statusu sędziego (chociażby podobne 
ograniczenia zarobkowania). Daje temu wyraz 
sama dyrektywa odwoławcza – aczkolwiek nie 
nawiązuje do kwestii wynagrodzenia takiego 
samego jak wynagrodzenie sędziów.  
 
Sprawy poddane kognicji Izby pozostają częstokroć 
bardzo skomplikowane. Wielokrotnie są to sprawy 
dotyczące przetargów o ogromnej wartości. 
Ponadto ustawodawca wymaga szybkiego ich 
rozpoznania. Poziom wynagrodzenia powinien 
pozostawać adekwatny do odpowiedzialności, 
nakładu pracy i wymogów stawianych przed 
członkami KIO.  
 
Brak rosnących mnożników wynagrodzenia 
powoduje, że nie istnieje ścieżka awansu 
poziomego. Wprowadzenie tej ścieżki może 
zwiększać motywację do należytego i terminowego 
wykonywania pracy, rozwoju zawodowego, etc. 
Kryterium awansu nie powinien być sam staż pracy, 
ale przykładowo również stabilność orzecznicza, 
terminowość.   
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42.  

Art. 521  Propozycja wprowadzenia przesłanek 
wyłączenia od orzekania z mocy prawa.  
Propozycja wprowadzenia środka zaskarżenia. 
Propozycja ujednolicenia rodzajów środków 
zaskarżenia. 
 

Projektowana regulacja przewiduje jedynie 
wyłączenie od orzekania na wniosek. Istnieją 
natomiast sytuacje, w których wyłączenie powinno 
następować z mocy prawa (analogicznie jak w 
przypadku wyłączenia sędziego). Chociażby 
sytuacja, w której stroną jest krewny, powinowaty 
członka składu orzekającego, etc.  
 
Odmowa wyłączenia powinna podlegać zażaleniu 
(analogicznie jak na gruncie Kpc). W innym razie 
instytucja wnioskowania o wyłączenie jest 
iluzoryczna. Jednocześnie, by możliwość 
wnioskowania o wyłączenie nie była nadużywana i 
nie powodowała przewlekłości proponuje się, by 
zażalenie było rozpoznawane przez sąd 
niezwłocznie na posiedzeniu niejawnym.  
Ponowny wniosek o wyłączenie oparty na tych 
samych okolicznościach powinien podlegać 
odrzuceniu, bez prawa zażalenia (analogicznie, jak 
w art. 53(1) Kpc).  
 
W przypadku nie uwzględnienia postulatu 
zaskarżalności proponuje się ujednolicenie 
terminologii poprzez wskazanie, że nie przysługuje 
tutaj skarga. Zażalenie jako środek zaskarżenie nie 
funkcjonuje de facto na gruncie tej ustawy (skarga i 
odwołanie). Ustawa nie przewiduje, by KIO bądź 
sąd był uprawniony do rozpoznawania zażaleń. Jest 
to zapewne zapożyczenie z Kpc.  
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43.  

Art. 535 Postuluje się wprowadzenie generalnej zasady, 
że brak pełnomocnictwa podlega uzupełnieniu.  

Projektowane regulacje przewidują uzupełnienie 
pełnomocnictwa przy odwołaniu. Brak jest tożsamej 
regulacji dla przystępującego.  
 
Dochodzi do niezrozumiałego różnicowania sytuacji 
procesowej stron i nierównego ich traktowania.  

44. A
r
t 

Art. 538 ust. 1 Art. 538 ust. 1. Pisma w postępowaniu 
odwoławczym wnosi się w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej. 

Postać papierowa opatrzona własnoręcznym 
podpisem to wg. KC forma pisemna. Określenie 
„postać papierowa” nie występuje w KC ani innych 
aktach.  
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45.  

Art. 541 Propozycja odesłania do odpowiedniego 
stosowania przepisów Kpc o procesie Księga I 
Tytuł VI Postępowanie Dział I – IV.  

Odesłanie do stosowania przepisów Kpc o sądzie 
polubownym jest powtórzeniem pustej regulacji 
istniejącej od lat na gruncie prawa zamówień 
publicznych. 
 
Przepisy Kpc o sądzie polubownym nie mają 
bowiem w zdecydowanej większości żadnego 
znaczenia bądź zastosowania dla postępowania 
odwoławczego.  
 
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
rozwiązanie to – o ile miało jeszcze rację bytu, gdy 
spory rozpoznawane były przez zespoły arbitrów 
(lata 90-te) – to obecnie, gdy postępowanie 
odwoławczego przed KIO nie ma nic wspólnego z 
arbitrażem (klasyczny spór kontradyktoryjny) nie 
ma już uzasadnienia.  
 
Warto podkreślić, że już przy tworzeniu KIO 
ustawodawca wskazywał, że należy obecne 
odwołanie zastąpić odwołaniem do przepisów Kpc.  
W uzasadnienie ówczesnego projektu2 wskazując 
na potrzebę utworzenia KIO, stwierdzono m.in., że: 
„(…) w tym celu rezygnuje się z rozpoznawania 
odwołań przez arbitrów i odpowiedniego 
stosowania przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego dotyczących sądu polubownego (…). 
Ponadto, z uwagi na rezygnację z odesłania do 
stosowania przepisów o sądzie polubownym, 
reguluje się kwestię statusu orzeczenia składu 
orzekającego, przyznając mu moc prawną na równi 
z wyrokiem sądu po stwierdzeniu przez sąd jego 

                                                           
2 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 1193, Sejm RP V kadencji, 

http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1193.htm 

http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1193.htm


Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych 

29 
 

wykonalności. Wprowadza się również zasadę, że 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych (a w związku z 
tym również w aktach wykonawczych do niej) 
mają do postępowania odwoławczego 
zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego”. 
 
Nie jest zrozumiałe dlaczego finalnie pozostawiono 
odesłanie do przepisów Kpc o sądzie polubownym.  
Niezależnie od tego pozostawienie po raz kolejny 
odesłania do przepisów, które w istocie nie mają 
znaczenia i zastosowania w procedurze przed KIO 
wydaje się być błędne3.  
 
Spór przed KIO ma analogiczny charakter, jak 
proces cywilny. Stąd właściwym jest odesłanie do 
odpowiedniego stosowania Kpc o procesie.  
 
Tytułem przykładu – przed KIO można 
przeprowadzić dowód z przesłuchania świadka. Na 
gruncie procesu cywilnego uregulowano sytuacje, 
kiedy świadek może odmówić zeznań. Czy brak 
odesłania do przepisów Kpc o procesie oznacza, że 
sytuacja świadka przed KIO jest bardziej 
restrykcyjna niż przed sądem? 

                                                           
3 Można chociażby przywołać stanowisko przez prof. dr hab. R. Szostaka w referacie 10-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej – co dalej?, gdzie 

wskazano: „nasuwa się potrzeba wzbogacenia regulacji postępowania odwoławczego o normę o bezpośredniej doniosłości praktycznej, zezwalającą na 
odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o procesie w toku postępowania odwoławczego. Od wielu lat utrzymują się w tym zakresie 
trudności interpretacyjne (vide: problem statusu pełnomocnictwa procesowego, zasad liczenia terminów, natury interwencji ubocznej itd.). Tymczasem w świetle 
art. 2 kpc sprawy cywilne mogą pozostawać wyjątkowo we właściwości organów pozasądowych, a jeśli już sam art. 185 ust. 7 pzp odsyła do odpowiedniego 
stosowania przepisów kpc o sądzie polubownym – nie powinno być tu żadnych przeszkód, tym bardziej że zgodnie z art. 13 § 2 kpc przepisy o procesie stosuje 
się też odpowiednio do innych rodzajów postępowań. Specjalne unormowanie potrzebne jest jednak o tyle, że już sam ustawodawca zdecydował się ostatecznie 
na koncepcję odesłań selektywnych (por. 185 ust. 7 oraz 197 ust. 1 ustawy Pzp), a w doktrynie zaznaczył się pogląd, według którego w odniesieniu do przepisów 
publicznoprawnych, w dodatku ze sfery wymiaru sprawiedliwości, nie powinno się stosować analogii bez wyraźnego upoważnienia ustawowego”. 
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Dotyczy to także innych istotnych kwestii 
procesowych (chociażby możliwości uzupełnienia 
pełnomocnictwa dla przystępującego).  
 
W orzecznictwie KIO istnieją przykłady sięgania do 
przepisów Kpc o procesie, m.in.  poprzez 
zastosowanie art. 13 § 2 Kpc. Brak jest jednak 
jednolitości w tym zakresie. Stąd wskazane jest by 
możliwość odpowiedniego stosowania przepisów 
Kpc o procesie została w sposób wyraźny 
uregulowana.  
 
Należy też wskazać, że jednym z zagadnień 
wskazanych dla kandydatów na członków KIO są 
przepisy Kpc, a nie tylko przepisy Kpc o sądzie 
polubownym. 
 
W przypadku pozostania przy odesłaniu do 
stosowania Kpc o sądzie polubownym postuluje się 
wyłączenie wprost stosowania art. 1166 § 1 Kpc. 
Obecnie mogą istnieć wątpliwości, czy poddanie 
sporu pod rozstrzygnięcie KIO nie wyłącza 
możliwości zabezpieczenia przez sąd roszczeń 
dochodzonych przed KIO. Skoro spory zostały 
poddane kognicji KIO to jednocześnie nie powinno 
istnieć, w tym samym czasie, prawo do 
poszukiwania zabezpieczenia sądowego.  
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46.  

Art. 543 ust. 1 Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem zaufanym. 

 

Postać papierowa nie jest nazwana w KC i powinna 

być zastąpiona formą pisemną, aby wykluczyć 

wątpliwości. 

47.  

Art. 543 ust. 3 Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 

operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności za 

pośrednictwem ePUAP. 

Wnoszenie odwołania w formie elektronicznej 

jedynie przez ePUAP może przyczynić się do 

znaczących trudności z uwagi na częste problemy 

techniczne ePUAP. Równie zasadne w przypadku 

niedyspozycji ePUAP byłoby złożenie odwołania za 

pomocą poczty elektronicznej. 
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48.  

Art. 544 ust. 1 – 3 Względem terminów na wniesienie odwołania 
wskazanych w ust. 1 – 3 postuluje się 
wprowadzenie instytucji przywrócenia terminu, 
jeżeli jego uchybienie nie nastąpiło z winy 
wykonawcy.  
 
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których 
wykonawca zostaje pozbawiony możliwości 
wniesienia odwołania z powodu przerw lub 
awarii działania ePUAP. Okoliczność ta nie 
powinna obciążać wykonawcy. Wykonawca ma 
bowiem prawo do wniesienia odwołania w 
terminach ustawowych (do godz. 24:00 
ostatniego dnia). Faktyczny okres trwania tego 
terminu nie może być skracany przez 
okoliczności zewnętrzne nie zależne od 
wykonawcy. Tak się natomiast dzieje, gdy 
wykonawca z powodu awarii ePuap nie może 
wnieść odwołania w ostatnim dniu ustawowego 
terminu na wniesienie odwołania.  
 
Odwołania do KIO składają wykonawcy z 
różnych części Polski, jak również wykonawcy 
zagraniczni. Częstokroć nie istnieje możliwość, 
by w ostatnim dniu terminu na wniesienie 
odwołania wykonawcy ci mogli złożyć 
odwołanie w siedzibie KIO w godzinach 
urzędowania UZP. Jednocześnie wykonawcy 
mają prawo do korzystania z możliwości 
wniesienia odwołania w postaci elektronicznej. 
Prawo to przysługuje im do godz. 24:00 
ostatniego dnia terminu.   
 
Prawo do wniesienia odwołania w postaci 
elektronicznej (projektowany art. 543 ust. 3) nie 

Brak instytucji przywrócenia terminu na wniesienie 
odwołania rodzi poważne wątpliwości, co do 
zgodności z konstytucyjną zasadą prawa do sądu 
oraz z zasadą skuteczności i dostępności procedur 
odwoławczych. 
 
W zakresie zgodności z Konstytucją RP.  
Sprawa rozpoznawana przed KIO jest sprawą w 
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (tak m.in. 
SN w uchwale z 17.11.2017 r., sygn. akt III CZP 
58/17). 
 
Skutkuje to koniecznością dochowania wszystkich 
aspektów prawa do sądu, wypracowanych na 
gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji, ale także na 
gruncie zakazu zamykania drogi sądowej (art. 77 
ust. 2 Konstytucji). 
 
Elementem prawa do sądu jest takie ukształtowanie 
procedury, które pozwala na realny dostęp do sądu. 
Możliwość żądania przywrócenia terminu jest zaś 
standardem we wszystkich procedurach.  
 
W zakresie zgodności z dyrektywami 
odwoławczymi. 
Wskazane terminy na wniesienie odwołania mają 
charakter procesowy.  
Przedmiotem postępowania odwoławczego jest 
tzw. roszczenie procesowe. Oznacza to samą 
możliwość wniesienia sprawy do KIO i możliwość 
żądania udzielenia ochrony. Na zasadzie analogii 
do przedmiotu procesu cywilnego „Posiadanie 
zatem prawa, którego ochrony się żąda, potrzebne 
jest nie do wszczęcia, lecz do wygrania procesu” 
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może mieć postaci pozornej, a tak się dzieje, 
gdy z powodu awarii ePUAP wyłączona jest 
możliwość wniesienia odwołania.  
 
Przywrócenie terminu nie powinno następować 
z automatu, lecz wykonawca powinien wykazać 
brak winy w niedochowaniu terminu (np. gdy w 
ostatnim dniu terminu na wniesienie odwołania 
wykonawca zostaje pozbawiony możliwości 
wniesienia odwołania z powodu awarii ePuap, 
zwłaszcza w godzinach popołudniowych, po 
godzinach urzędowania UZP).  
 
Wprowadzenie instytucji przywrócenia terminu 
nie wpłynie negatywnie na system środków 
ochrony prawnej. Ilość odrzuceń odwołań z 
powodu przekroczenia terminu jest niewielka. 
Wprowadzenie tej konstrukcji nie spowoduje też 
przedłużenia rozpoznania odwołania, a zapewni 
jednocześnie zgodność z Konstytucją RP i 
dyrektywą odwoławczą. 15sto dniowy termin na 
rozpoznania odwołania jest wystarczający by w 
tym czasie rozpoznać wniosek o przywrócenie 
terminu, zanim podjęta zostanie ewentualnie 
decyzja o odrzuceniu odwołania. W praktyce 
odrzucenie odwołania następuje 
niejednokrotnie dopiero na terminie 
wyznaczonego posiedzenia. Brak jest 
przeszkód, by na tym posiedzeniu, przed 
ewentualną decyzją o odrzuceniu odwołania, 

(wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 
12/99).  
 
Terminy te mają charakter zawity, ale nie 
prekluzyjny. Prekluzyjność musi wynik z przepisu 
prawa, a przede wszystkim służyć zabezpieczeniu 
określonych wartości (np. stabilności sytuacji 
prawnej). W przypadku wskazanych terminów brak 
jest podstaw do wprowadzania tak daleko idącego 
rygoru, jakim jest prekluzja. 
 
Terminy na wniesienie odwołania stanowią wynik 
implementacji tzw. dyrektywy odwoławczej. W 
przepisach tej dyrektywy funkcjonują dwie kategorie 
terminów, tj. „terminy na wniesienie odwołań”4 oraz 
„terminy”5. Pierwsze z nich odnoszą się do okresów 
co najmniej 10- lub 15-dniowego. Drugie „terminy” 
odnoszą się do okresu co najmniej 30-dniowego lub 
co najmniej 6-miesięcznego. W uzasadnieniu 
ustawy nowelizującej z 2009 r.6, atrybut 
„prekluzyjności” przypisano jedynie tej drugiej 
kategorii terminów, wskazując też na wartość 
chronioną rygorem prekluzji (stabilność sytuacji 
prawnej). Inaczej przedstawia się sytuacja w 
przypadków terminów na wniesienie odwołania, 5-
10-15 sto dniowych. Brak jest tu w szczególności 
wartości, takich jak potrzeba ochrony pewności 
obrotu prawnego, czy stabilności prawa, których to 
ochronie miałoby służyć uznawanie tych terminów 
za terminy prekluzyjne.  
 

                                                           
4 W art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 3 dyrektywy odwoławczej, w części dotyczącej dodania art. 2c. 
5 W art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 3 dyrektywy odwoławczej, w części dotyczącej dodania art. 2f.  
6 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 223, poz. 1778). 
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skład orzekający KIO podjął rozstrzygnięcie, co 
do wniosku o przywrócenie terminu.  

Należy też wskazać, że na etapie sądowym 
funkcjonuje instytucja przywrócenia terminu. 
Przedmiotem postępowania przed sądem jest to 
samo roszczenie procesowe, jak przed KIO. 
Wskutek przeniesienia sporu do drugiej instancji nie 
zmienia się charakter tego roszczenia. 
Rozstrzygnięcia sądu mogą być ponadto takie jak 
przewidziano dla KIO. Nie jest więc zrozumiałe 
dlaczego na etapie postępowania odwoławczego 
uchybienie terminowi na wniesienie odwołania 
miałoby prowadzić do prekluzji i wygaśnięcia prawa 
do odwołania, bez możliwości wnioskowania o 
przywrócenie terminu.   
 
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy odwoławczej 
przepisy  powinny zapewniać skuteczność i 
dostępność procedury odwoławczej. Brak 
możliwości wnioskowania o przywrócenie terminu 
rodzi wątpliwość, co do zachowania ww. zasad.  
 
Warto wskazać na wyrok TSUE z 27 lutego 2003 r. 
w sprawie Santex (C-327/00), zgodnie z którą 
ograniczenia czasowe do skorzystania ze środków 
zaskarżenia naruszają zasady efektywności 
dyrektywy odwoławczej, gdy skorzystanie z 
odwołania byłoby niemożliwe lub poważnie 
utrudnione.  
 
Kierując się tym wyrokiem KIO stwierdziła w jednym 
z orzeczeń (wyrok KIO z 27 sierpnia 2008 r., 
KIO/UZP 838/08, że „obowiązkiem Zamawiającego 
było zapewnienie sprawnego technicznie 
urządzenia odbiorczego, aby protest mógł być 
odebrany nawet w ostatnim dniu ustawowego 
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terminu i to do godziny 24:00, a nie jedynie w 
godzinach urzędowania Zamawiającego”. 
 
Tak samo należy podchodzić do obowiązku 
państwa zapewnienia takiego funkcjonowania 
systemu ePUAP by wykonawca mógł skorzystać z 
tej drogi wniesienia odwołania, i to do godziny 24:00 
ostatniego dnia terminu. Jeżeli natomiast następuje 
przerwa bądź awaria tego systemu to nie powinno 
to szkodzić wykonawcy. W sytuacji, gdy wskutek 
tych zdarzeń wykonawca zostaje pozbawiony 
możliwości wniesienia odwołania winien mieć 
możliwość wnioskowania o przywrócenie tego 
terminu.  
 

49.  

art. 548  Postuluje się dodanie ust. 5 stanowiącego, że 
na postanowienie o zwrocie odwołania 
przysługuje skarga.  

Sprawa rozpoznawana przed KIO jest sprawą w 
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (tak m.in. 
SN w uchwale z 17.11.2017 r., sygn. akt III CZP 
58/17). 
 
Brak zaskarżalności postanowienia o zwrocie 
odwołania budzi wątpliwości, co do zgodności z 
konstytucyjnym prawem do sądu. 
Postanowienie o zwrocie odwołania kształtuje 
sytuację prawną odwołującego. Z uwagi, iż sprawa 
przed KIO jest sprawą w rozumieniu art. 45 ust. 1 
Konstytucji, postanowienie to powinno podlegać 
sądowej kontroli.  
 
Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie: 
„gwarancja dostępu do sądu ma charakter 
pierwotny względem pozostałych uprawnień 
wynikających z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 
Uzyskanie dostępu do sądu warunkuje aktualność 
pozostałych aspektów prawa do sądu, odnoszących 
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się do sposobu rozpatrzenia sprawy i walorów 
rozstrzygnięcia. Zapewnienie dostępu do sądu 
sprowadza się do umożliwienia uruchomienia 
(wszczęcia) postępowania przed sądem (…). Nie 
jest istotne, czy uruchomienie to następuje przez 
wniesienie pozwu, względnie wniosku, jako pism 
tradycyjnie inicjujących postępowanie sądowe w 
sprawach cywilnych, czy też w drodze środka 
kwestionującego decyzję podjętą w postępowaniu 
pozasądowym (…). Obowiązek zapewnienia 
dostępu do sądu w konstytucyjnym znaczeniu nie 
uzasadnia wniosku, że każda sprawa w znaczeniu 
przyjętym w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP musi być 
rozstrzygana tylko i wyłącznie przez sąd. W ślad za 
judykaturą ETPC oraz poglądami literatury (…) TK 
konsekwentnie przyjmuje, że Konstytucja RP 
nie wyklucza działania innych niż sądy organów 
utworzonych w celu rozstrzygania sporów o 
prawa. W takim przypadku zainteresowany musi 
mieć jednak możliwość uruchomienia 
postępowania przed sądem w celu oceny 
zasadności (kontroli) rozstrzygnięcia podjętego 
przez organ pozasądowy (…). Na ogólniejszej 
płaszczyźnie pogląd ten został wyrażony po raz 
pierwszy w wyr. TK z 2.6.1999 r. (K 34/98, OTK 
1999, Nr 5, poz. 94), w którym stwierdzono, że 
prawo do sądu jest niewątpliwie zachowane na 
gruncie takich regulacji, które zapewniają kontrolę 
sądową rozstrzygnięcia, decyzji czy innego aktu 
indywidualnego kształtującego sytuację prawną 
podmiotu – poprzez uruchomienie postępowania 
przed sądem powszechnym lub sądem 
administracyjnym.7 

                                                           
7 Komentarz do art. 45 Konstytucji RP, red. M. Safjan, L. Bosek, Nb 56. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tany
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50.  

Art. 554  Postuluje się dodanie ustępu, który będzie 
odsyłał do odpowiedniego stosowania art. 547 
ust. 1  

Istotnym problemem praktycznym i orzeczniczym 
jest sytuacja, w której przepisy przewidują 
uzupełnienie pełnomocnictwa dla odwołania, a nie 
przewidują tego samego dla przystąpienia.  
 
Przystąpienie jest też środkiem ochrony prawnej. 
Niezrozumiałe jest, by w przypadku przystąpienia 
nie było możliwości uzupełnienia pełnomocnictwa. 
Co istotne, kwestia ta powoduje istotne problemy 
prawne i praktyczne. Przykładowo, wykonawca jest 
pozbawiany możliwości uczestniczenia w 
postępowaniu odwoławczym na posiedzeniu wobec 
uznania przez skład Izby, że złożone 
pełnomocnictwo jest wadliwe. Jednocześnie 
odmawia się wówczas uzupełnienia 
pełnomocnictwa.  
 
Jak wskazywano wcześniej sprawa przed KIO jest 
sprawą w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 
Rozstrzygnięcie, jakie zapada dotyczy też 
przystępującego i kształtuje jego sytuację prawną. 
Stąd niezrozumiałe jest różnicowanie sytuacji 
przystępującego poprzez pozbawiania go prawa 
uzupełnienia pełnomocnictwa, a finalnie 
pozbawianie prawa do sądu.  
 
Może to pozostawać niezgodne z Konstytucyjną 
zasadą równości wobec prawa i zasadą prawa do 
sądu.  
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51.  

Art. 554 ust. 2 Zgłoszenie przystąpienia wnosi się w formie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym 

Wątpliwości budzi rozróżnienie co do formy 

składania odwołania i przystąpienia. Właściwe 

wydaje się ujednolicenie formy. 

52.  

Art. 555 ust. 4 Postuluje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z 
którą na postanowienie o uwzględnieniu 
opozycji przysługuje skarga.  

Wskutek postanowienia o uwzględnieniu opozycji 
wykonawca jest eliminowany z uczestnictwa w 
postępowaniu odwoławczym. Brak prawa do 
wniesienia skargi rodzi wątpliwości, co do 
zgodności z konstytucyjnym prawem do sądu. Tym 
bardziej, że zgodnie z projektowanym art. 608 ust. 
1, żeby korzystać z prawa skargi należy mieć status 
uczestnika postępowania. 
 
Podmiot, który nie stał się tym uczestnikiem 
(wskutek uwzględnienia opozycji) stawiany jest 
więc w sytuacji, w której nie może ani zaskarżyć 
tego postanowienia, ani wnieść skargi na wyrok 
KIO.  
 
Należy wskazać, że w sprawach przed KIO 
zapadające rozstrzygnięcia dotyczą nie tylko 
sytuacji między odwołującym – zamawiającym, ale 
oddziałują na sytuację innych wykonawców. Stąd 
też zapadające rozstrzygnięcia kształtują też 
sytuację prawną przystępującego. Skoro tak, to na 
gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP musi istnieć 
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prawo do poddania tego rozstrzygnięcia kontroli 
sądu.  
 
Należy wskazać, że pojęcie „sprawy” na gruncie art. 
45 ust. 1 Konstytucji RP ma autonomiczny 
charakter. Przepisy ustawy nie ograniczają tego 
pojęcia.  
 
Trybunał Konstytucyjnie konsekwentnie wskazuje, 
że, „art. 45 ust. 1 Konstytucji ma treść niezależną od 
tego, w jaki sposób definiowane jest pojęcie sprawy 
na tle szczegółowych ujęć proceduralnych. 
Respektując ową autonomiczność pojęcia „sprawy” 
w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji należy w 
konsekwencji zauważyć, że urzeczywistnienie 
konstytucyjnych gwarancji do sądu będzie 
obejmowało wszelkie sytuacje – bez względu na 
szczegółowe regulacje proceduralne, w których 
pojawia się konieczność rozstrzygnięcia o prawach 
danego podmiotu (w relacji do innych 
równorzędnych podmiotów lub w relacji do władzy 
publicznej), a jednocześnie natura danych 
stosunków prawnych wyklucza arbitralność 
rozstrzygania o sytuacji prawnej podmiotu przez 
drugą stronę tego stosunku (…)”. Tym samym 
„treść normatywna pojęcia „rozpatrzenie 
sprawy” utożsamiana jest z każdym 
rozstrzygnięciem o prawach lub obowiązkach 
danego podmiotu, zapadającym na podstawie 
norm prawnych zawartych w obowiązujących 
przepisach. Chodzi tu o czynność polegają na 
prawnej kwalifikacji określonego stanu faktycznego 
na podstawie konkretnej i indywidualnej normy 
adresowanej do danego podmiotu, która wywołuje 
skutki prawne w sferze uprawnień bądź 
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obowiązków tego podmiotu” (tak w wyroku TK z 22 
marca 2017 r., sygn. akt SK 13/14). 
 
Postanowienie o uwzględnieniu opozycji rozstrzyga 
o prawach przystępującego. Jest wiec sprawą w 
rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Stąd 
wyłączenie prawa skargi może pozostawać 
niezgodne z Konstytucją.  

 
Należy przy tym wskazać, że prawo do sądu 
powstaje nie tylko, gdy dochodzi do naruszenia, ale 
gdy istnieje chociażby taka obawa. Jak wskazuje 
doktryna, prawo do sądu oznacza „możliwość 
zwrócenia się w każdej sytuacji (sprawie) do sądu z 
żądaniem określenia (ustalenia) statusu prawnego 
jednostki, w sytuacjach nie tylko zakwestionowania 
lub naruszenia jej praw i wolności, lecz również w 
sytuacjach odczuwanych przez nią niejasności, 
niepewności, a zwłaszcza obawy wystąpienia 
takiego naruszenia”8.  
 
 
 
 

                                                           
8 Komentarz do art. 45 Konstytucji RP, Nb. 3, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 2, Warszawa 2016, LEX 
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53.  

Art. 555  Postuluje się uregulowanie sytuacji, w której 
Izba stwierdza brak skuteczności zgłoszenia 
przystąpienia.  

W postępowaniu przed KIO częstokroć 
przystępującego eliminuje nie sama opozycja, ale 
zgłoszenie zastrzeżeń formalnych (bądź wzięcie 
tych zastrzeżeń pod uwagę z urzędu przez skład 
orzekający) – np. niedochowanie terminu, brak 
wykazania umocowania, etc. W praktyce Izba 
stwierdza wówczas, że przystąpienie nie zostało 
skutecznie zgłoszone. Brak jest regulacji, która 
określałaby, w jakiej formie rozstrzygnięcie to 
zapada. Czy jest to decyzja dyktowana do protokołu 
czy postanowienie.  
 
Rozstrzygnięcie to powinno mieć formę 
postanowienia i podlegać zaskarżeniu skargą. 
Stwierdzenie przez skład orzekający, że zgłoszenie 
nie zostało skutecznie dokonane jest tożsame w 
skutkach, jak uwzględnienie opozycji (wykonawca 
pozbawiany jest udziału w postępowaniu 
odwoławczym). Rozstrzyga o sytuacji prawnej 
zgłaszającego przystąpienie. Co do argumentów 
natury konstytucyjnej, zob. powyżej.  

54.  

Art. 568 ust. 7 W zakresie dowodu z opinii biegłego postuluje 
się, by wprowadzić wprost uprawnienie do 
zażądania od strony dostarczenia biegłemu 
odpowiednich informacji lub przedstawienia mu 
albo udostępnienia zbadania dokumentów lub 
innych przedmiotów.  
 
 

Obecne regulacje aktu wykonawczego (regulamin 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań) 
stanowią o przekazaniu biegłemu kopii 
dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Dokumentacja to może nie być wystarczająca do 
wydania opinii. Przykładowo dla wydania opinii 
może być potrzebne zbadanie próbki, bądź 
uzyskanie informacji, których strona lub uczestnik 
nie przedstawiła czy to w odwołaniu, czy w innych 
pismach procesowych.  
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55.  

Art. 581 ust. 1  Postuluje się precyzyjne wskazanie, czy chodzi 
o stan rzeczy ustalony w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, czy w toku 
postępowania odwoławczego  

Kwestia ta wywołuje poważne problemy 
orzecznicze i oddziałuje na sytuację prawną stron.  

56.  

Art. 589  Postuluje się wprowadzenie obowiązku 
przesyłania odpisu orzeczenia wraz z 
uzasadnieniem także Prezesowi UZP 

Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której Prezes 
UZP nie ma możliwości wniesienia skargi z uwagi 
na to, że powziął informacje o orzeczeniu po 
upływie terminu liczono od dnia wydania 
orzeczenia.  

57.  

Art. 590 Postuluje się wprowadzenie regulacji 
dotyczącej uzupełnienia orzeczenia.  

Orzeczenie może wymagać uzupełnienia. 
Chociażby w sytuacji, gdy nie rozstrzygnięto o 
wszystkich zarzutach bądź nie rozstrzygnięto o 
kosztach.  
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58.  

Art. 591  Postuluje się wprowadzenie regulacji 
zapewniającej wykonalność orzeczeń, nie tylko 
w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach.  

Dyrektywa odwoławcza stanowi o tym, że decyzje 
organu są „prawnie wiążące, w sposób określony 
przez każde państwo członkowskie”. 
 
Istnieją wątpliwości, co do wiążącej mocy orzeczeń 
Izby. W ujęciu praktycznym powstaje pytanie w jaki 
sposób wykonawca może dochodzić wykonania 
wyroku Izby nakazującego zamawiającemu 
wykonanie określonych czynności, w sytuacji gdy 
zamawiający tych czynności nie wykonuje.  
 
Stąd wskazane jest, by na wzór art. 365 § 1 Kpc 
określić jasno wiążącą moc tych rozstrzygnięć.  

59.  

Art. 594 ust. 1  Postuluje się określenie momentu 
uprawomocnienia się orzeczeń Izby nie tylko w 
zakresie rozstrzygnięć wydanych na podstawie 
art. 583 ust. 2 pkt 2 lit. b lub c.  

Większość orzeczeń Izby dotyczy oddalenia 
odwołania lub uwzględnienia odwołania i nakazania 
wykonania lub powtórzenia czynności lub 
nakazania unieważnienia czynności. Należy 
określić, kiedy orzeczenia te stają się prawomocne, 
by nie istniały w tym zakresie wątpliwości.  

60.  

Art. 602 Postuluje się określenie momentu, do kiedy 
można złożyć wniosek o koszty w sytuacji, gdy 
nie dochodzi do rozprawy. 

W praktyce sprawa może zakończyć się na 
posiedzeniu niejawnym, o którym strony nie są 
informowane (np. na posiedzeniu niejawnym 
sprawa jest umarzana, bądź odwołanie jest 
odrzucane). Powstaje pytanie, w jakim terminie 
wówczas strona może wystąpić o zwrot kosztów 
zastępstwa procesowego.  
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61.  

Art. 609 ust 4 Postuluje się określenie momentu rozpoczęcia 
biegu terminu do wniesienia skargi od dnia 
doręczenia odpisu orzeczenia wraz z 
uzasadnieniem Prezesowi UZP.  

Gdy termin liczony ma być od wydania orzeczenia 
może dojść do sytuacji, w której Prezes UZP 
zostanie pozbawiony możliwości wniesienia skargi 
(przykładowo uzasadnienie orzeczenia zostanie 
sporządzone z opóźnieniem).  

62.  

Art. 614 ust. 1 Postuluje się uaktualnienie terminologii Utrzymuje się określenie „interwenient”, które 
wcześniej nie występuje na gruncie ustawy. 
Powstaje pytanie, czy uczestnik postępowania jest 
interwenientem w rozumieniu Kpc.  

63.  

Art. 617  Postuluje się wprowadzenie regulacji 
dotyczącej możliwości składania wniosku o 
udzielenie zabezpieczenia skargi 

W zakresie możliwości zabezpieczenia skargi 
istnieje rozbieżność w orzecznictwie sądowym. 
Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest konieczne, 
zwłaszcza w kontekście powierzenia rozpoznania 
spraw SO w Warszawie, który na zasadzie wyjątku 
– inaczej niż inne sądy – przyjmuje brak możliwości 
składania wniosku o udzielenie zabezpieczenia. 
Obecna linia orzecznicza jest odmienna od linii 
prezentowanej przez ten sąd jeszcze w 2015 r.9 
Obecna linii orzecznicza opiera się przy tym jedynie 
na argumencie a rubrica, co budzi poważne 
wątpliwości, zwłaszcza, że mamy do czynienia ze 
sprawą cywilną, w której przysługuje 
zabezpieczenie oraz, że bez zabezpieczenia prawo 
do sądu staje się bardzo iluzoryczne (z uwagi na to, 
że zamawiający może zawrzeć umowę zanim sąd 
rozpozna skargę).  

                                                           
9 we wcześniejszym orzecznictwie sąd ten rozpoznawał wnioski, a nie odrzucał jako niedopuszczalne. Przykładowo: postanowienie z 17 września 2015 r., sygn. akt XXIII GCo 

84/15; postanowienie z 11 września 2015 r., sygn. akt XXIII GCo 81/15; postanowienie z 22 września 2015 r., sygn. akt XXIII GCo 80/15; postanowienie z 13 sierpnia 2015 

r., sygn. akt XXIII GCo 69/15; postanowienie z 30 lipca 2015 r., sygn. akt XXIII GCo 63/15 (w którym sąd ten udzielił zabezpieczenia przez zakazanie zawarcia umowy). 
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Warto wskazać na opracowanie pogląd prof. dr hab. 
Martę Romańską, sędziego SN, przedstawiony w 
opracowaniu z okazji X-lecia KIO, pt:  
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. 
Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby 
Odwoławczej: 
„Ustawodawca nie zajął wprawdzie wyraźnie 
stanowiska co do tego, czy wniesienie skargi do 
sądu na wyrok KIO wyłącza możliwość zawarcia 
umowy przez zamawiającego do czasu jej 
rozpoznania, względnie czy ogranicza go w 
podejmowaniu innych czynności, które mogłyby 
osłabić lub nawet wyłączyć skutki ochrony prawnej, 
o udzielenie której zabiega wykonawca w 
postępowaniu sądowym, ale w sporze o to, czy 
wykonawca może uzyskać tymczasową ochronę 
przy wykorzystaniu przepisów o cywilnym 
postępowaniu zabezpieczającym, trzeba 
opowiedzieć się za poglądem, że jest to 
możliwe. W art. 198a ust. 2 p.z.p. ustawodawca 
przyjął bowiem, że przepisy k.p.c. mają 
zastosowanie nie tylko do samej skargi do sądu na 
orzeczenie KIO, ale szerzej, bo w postępowaniu 
toczącym się wskutek jej wniesienia. Przesłanki 
stosowania przepisów o postępowaniu 
zabezpieczającym określone są art. 730 § 1 k.p.c., 
a wynika z niego, że udzielenie zabezpieczenia 
według zasad określonych w k.p.c. jest 
dopuszczalne w każdej sprawie cywilnej 
podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd 
polubowny. Te przesłanki niewątpliwie są 
spełnione w odniesieniu do spraw mających 
podstawę w p.z.p” 
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64.  

Art. 618 Postuluje się uwzględnienie sytuacji, w której 
koszty ponosi uczestnik postępowania 

Przepis przewiduje, że koszty ponoszą strony. Z 
kolei skargę może wnieść nie tylko strona, ale też 
uczestnik postępowania (który staje się niewątpliwie 
stroną postępowania skargowego, ale nie jest 
stroną w rozumieniu art. 608 ust. 1). 

65.  

Art. 617 ust. 2  Postuluje się odejście od zakazu zwrotu sprawy 
do ponownego rozpoznania. 
 
 

Wskutek tego zakazu odwołujący zostaje 
pozbawiony rozpoznania sprawy w pierwszej 
instancji. Nie chodzi o regułą dwuinstancyjności, 
gdyż ta dotyczy tylko spraw od początku 
rozpoznawanych w postępowaniu sądowym. 
Natomiast sytuacja, w której sprawa nie jest 
rozpoznawana merytorycznie przez KIO budzi 
wątpliwości w kontekście dyrektywy odwoławczej.  
Odwołanie powinno bowiem zostać przede 
wszystkim rozpoznane przez wyspecjalizowany 
organ powołany przez państwo członkowskie. Sąd 
nie powinien wyręczać tego organu, a jedynie 
sprawować kontrolę nad jego rozstrzygnięciem. W 
sytuacji, w której sprawa rozpoznawana jest jedynie 
przez sąd, strona zostaje de facto pozbawiona 
rozpoznania sprawy przez wyspecjalizowany organ, 
co jest niezgodne z przepisami dyrektywy 
odwoławczej – skoro organ ten został w tym celu 
ustanowiony.  
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66.  

Art. 618 Postuluje się określenie wysokości kosztów 
zastępstwa procesowego bądź w ustawie bądź 
poprzez nowelizację ustawy o kosztach 
sądowych 

Istnieją rozbieżności w orzecznictwie sądowym w 
jaki sposób ustalać wysokość wynagrodzenia dla 
pełnomocników procesowych przed sądem. Część 
sądów przyjmuje jako wyznacznik wartość 
postępowania (jako wartość przedmiotu sporu) 
część zaś przyjmuje stawkę według skarg na 
orzeczenia sądów polubownych (na zasadzie 
stosowania prawa per analogiam).  
Istniejące rozbieżności powodują nierówność 
wobec prawa.  
 

67.  

Art. 619 ust. 2 Postuluje się dostosowanie terminologii 
poprzez zastąpienie określenia „interwenient” 
określeniem „uczestnik postępowania”.  

Jw.  

68.  

Art. 619  Postuluje się zamieszczenie odesłania do 
przepisów Kpc dotyczących wznowienia 
postępowania i skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia.  

Nadzwyczajne środki zaskarżenia przewidziane w 
Kpc powinny mieć zastosowanie także do orzeczeń 
sądowych wydawanych w wyniku rozpoznania 
skargi na orzeczenie KIO.  
 
W wyjątkowych wypadkach, względem orzeczeń 
KIO, na zasadzie analogii powinien znajdować 
zastosowanie art. 424 (1) § 2 Kpc.  
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69.  

Art. 467 ust. 2   „W celu weryfikacji zatrudniania, przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, umowa przewiduje 
możliwość żądania przez zamawiającego w 
szczególności: 
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
3) innych dokumentów − zawierających 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 
obowiązków pracownika”. 
 

Treść przepisu nie wyjaśnia, na jakiej podstawie 
prawnej dochodzi do przekazania określonych 
danych osobowych zamawiającemu. Projektowany 
przepis wskazuje, że „umowa przewiduje możliwość 
żądania” przez zamawiającego określonych danych 
osobowych. Co za tym idzie umowa musi 
wskazywać możliwość żądania danych, ale nie 
kreuje po stronie zamawiającego obowiązku 
faktycznego żądania tych danych.  
 
Wskazujemy tutaj na dwie wątpliwości. Po 
pierwsze, czy jeżeli umowa ma przewidywać taką 
możliwość, to czy podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
tj. niezbędność do realizacji umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. Należy pamiętać, że 
podstawa ta daje możliwość przekazania danych, 
ale jedynie dotyczących stron umowy, tj. 
zamawiającego lub wykonawcy, a nie osób trzecich. 
Jeżeli zatem w celu realizacji umowy pomiędzy jej 
stronami dochodzi do przekazania danych osób 
trzecich, np. tych, przy pomocy których 
wykonywana jest umowa, podstawą prawną może 
być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes 
prawny Administratora danych osobowych lub 
osoby trzeciej. Jednak zgodnie z przepisami 
RODO, organy publiczne w zakresie realizacji 
swoich zadań nie mogą opierać przetwarzania 
danych osobowych na podstawie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 akapit 2 RODO). O ile 
wykonawca mógłby przekazać dane osobowe 
powołując się na uzasadniony interes, to już 
zamawiający w oparciu o tę przesłankę danych tych 
przetwarzać by nie mógł.  
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Po drugie, wątpliwości wzbudza to, czy podstawa 
prawną przetwarzania danych osobowych w tym 
zakresie może być art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 
spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa. Jeżeli projektowana treść przepisu mówi o 
„możliwości żądania”, to trudno uznać, że norma ta 
kształtuje obowiązek prawny żądania przez 
zamawiającego określonych danych osobowych. W 
porównaniu do stanu prawnego sprzed rozpoczęcia 
stosowania przepisów RODO, przepisy RODO 
wskazują jedynie na obowiązek wynikający z 
przepisu prawa, a nie również uprawnienie (art. 23 
ust. 1 lit. b ustawy z 29 sierpnia 1007 r. o ochronie 
danych osobowych wskazywał na uprawnienie lub 
obowiązek przetwarzania danych osobowych 
wynikający z przepisów prawa). 
 
W naszej ocenie, projektowana zmiana nie 
rozstrzyga wątpliwości w zakresie podstawy 
prawnej przetwarzania przez zamawiającego 
danych osobowych osób, przy pomocy których 
wykonawca realizuje zamówienie publiczne celem 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę. Tym samym, nie wskazuje podstawy prawnej 
przekazania tych danych przez wykonawcę. Można 
stwierdzić, że mnoży w tym zakresie jedynie 
wątpliwości. W naszej ocenie, jeżeli na 
zamawiającym spoczywa obowiązek weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, to 
przepisy pzp powinny również kreować obowiązek 
prawny dokonywania takiej weryfikacji poprzez 
żądanie określonych danych osobowych. Dlatego 
też treść przepisu powinna brzmieć np. „W celu 
weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
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wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
zamawiający żąda ……..” lub „W celu weryfikacji 
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
następujących danych ………..” 
 
Drugą podstawową kwestią, która wzbudza 
wątpliwości, jest zakres żądanych danych. W 
naszej ocenie, wskazany w proponowanej regulacji 
katalog wzbudza wątpliwości i może być ze sobą 
wewnętrznie sprzeczny. Po pierwsze, katalog ten 
może się wzajemnie wykluczać. Wskazano 
bowiem, że można żądać: oświadczenia 
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 
innych dokumentów − zawierających informacje, w 
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 
Jeżeli są to trzy niezależne przesłanki, to mogą być 
one ze sobą sprzeczne. Jeżeli można żądać kopii 
umowy o pracę to stwierdzenie to wskazuje na 
możliwość żądania pełnej kopii umowy o pracę, ze 
wszystkimi zawartymi w niej danymi osobowymi. 
Natomiast lit c) wskazuje, że można żądać innych 
dokumentów, niezbędnych do weryfikacji 
zatrudnienia, w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika. Powyższe kłóci się ze sobą i w 
praktyce tworzy chaos, gdyż nie wiadomo, jakich de 
facto danych można żądać.  
 
Pozostawienie w tym zakresie otwartego katalogu 
danych osobowych poprzez stwierdzenie „w 
szczególności” może prowadzić w praktyce do 
trudności z dokonaniem oceny, czy zamawiający 
może żądać określonych danych osobowych, a 
wykonawca czy może te dane przekazać. Należy 
bowiem pamiętać, że jedną z podstawowych zasad 
dotyczących ochrony danych osobowych jest 
zasada niezbędności i minimalizacji, tj. można 
żądać jedynie tyle danych ile jest niezbędne do 
realizacji celu, a także, można żądać tylko takich 
danych, które są niezbędne. Proponowana 
regulacja w tym zakresie jedynie mnoży 
wątpliwości, zamiast je eliminować.  
 
Aktualne w tym zakresie pozostają uwagi dotyczące 
zasadności żądania określonych danych 
osobowych celem weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę.  
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70.  

Art. 470 ust. 1 pkt 2 Art. 470. 1. Zamawiający może skorzystać z 
opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w 
postaci zrozumiałych, precyzyjnych i 
jednoznacznych postanowień umownych, które: 
1) określają rodzaj,  i zakres i termin opcji, oraz 
2) określają przesłanki skorzystania z opcji, oraz  
3) nie modyfikują charakteru umowy. 
2. Czynności dokonane na podstawie 
postanowień umownych przewidujących opcje z 
naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu. 

Obowiązek określenia przesłanek skorzystania z 
prawa opcji wydaje się zbyt daleko idący. Uważamy, 
że prawo opcji powinno pozostać samodzielnym 
prawem Zamawiającego nie wymagającym 
wskazywania przesłanek. 
 
Postulujemy przy tym zdefiniowanie w słowniczku 
pojęć i definicji „opcji”/ „prawa opcji”. 

71.  

Art. 478 ust. 3  Art. 478. 1. Zamawiający może żądać od 
wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem''. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem 
umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Uważamy, że umowa powinna dopuszczać 
możliwość innego terminu wniesienia 
zabezpieczenia. 
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72.  

Art. 482 ust 2 Art. 482. 1. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 
  
2. W przypadku gdy Zamawiający 
przewiduje pozostawienie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
Kkwota pozostawionaego na zabezpieczeniae 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

Uważamy, że przepis powinien rozstrzygać 
wątpliwość czy pozostawienie kwoty na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi jest 
obligatoryjny czy fakultatywny. W naszej ocenie 
fakultatywny. Propozycja zapisu w kol. 2. 

73.  

Art. 504 ust. 2 Art. 504 ust. 2. Członkiem Izby może być 

wyłącznie osoba, która spełnia przewidziane w 

przepisach szczególnych wymagania 

niezbędne do powołania na stanowisko 

sędziego sądu okręgowego. 

 

Uważamy, że wymagania na członka Izby są zbyt 
niskie w stosunku do charakteru i wagi 
rozstrzyganych przez Izbę spraw, w tym 
ewentualnie spraw objętych postępowaniami 
koncyliacyjnymi.  
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74.  

Art. 620 ust. 1 Wprowadzenie dobrowolności wyboru. zamawiający lub wykonawca w określonej kategorii 
sporów zostają zmuszeni do przeprowadzenia 
nowej, odrębnej procedury pojednawczej, nazwanej 
postępowaniem koncyliacyjnym. Regulacja ta 
obejmuje zamówienia duże (o wartości większej niż 
10 mln euro, a dla robót budowlanych większe niż 
20 mln euro) oraz wszystkie zamówienia 
finansowane ze środków UE, a dodatkowo tylko 
takie, których wartość przedmiotu sporu przekracza 
1 mln zł. Jak stanowi art. 620 ust. 2, przed 
rozpoznaniem wniosku przez Krajową Izbę 
Odwoławczą droga sądowa jest niedopuszczalna. 
Można będzie natomiast złożyć wniosek o 
udzielenie zabezpieczenia, z tym że zamiast 
terminu do złożenia pozwu sąd będzie wyznaczał 
termin na złożenie wniosku koncyliacyjnego.  
Rozwiązanie ma na celu ugodowe rozwiązywanie 
sporów. Instytucja dotąd niemal całkowicie 
nieobecna w praktyce zamówień publicznych ma 
się nagle stać dominująca, podstawowa.  
 
Postępowanie koncyliacyjne ma być odpłatne. 
Wysokość opłat nie jest określona w ustawie, lecz 
ma zostać ustalona rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów (art. 655). Z  pewnością będzie to 
postępowanie kosztowne. Projekt przewiduje 
koszty zastępstwa prawnego, rozstrzyganie o 
zasadności zwrotu kosztów drugiej stronie, zaliczki 
na poczet wydatków. Postępowanie koncyliacyjne 
będzie też długotrwałe. Już terminy zakreślone 
przez projekt nie są krótkie: co najmniej 14 dni na 
uzupełnienie braków wniosku (choć ten element nie 
wystąpi oczywiście w każdym przypadku – art. 630 
ust. 1), potencjalny czas potrzebny na sprawdzenie 
wartości przedmiotu sporu (art. 631), 14 dni na 
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odpowiedź na wniosek (art. 634), czas na wniosek 
wzajemny (art. 636), z dopuszczalnością jego 
złożenia nawet później niż na pierwszym 
posiedzeniu koncyliacyjnym (art. 636 ust. 2) i 
oczywiście ze sprawdzeniem poprawnej 
formalności i koniecznością wniesienia odpowiedzi. 
Na tym tle całkowicie nierealistycznie przedstawia 
się założenie, że postępowanie bez zgody obu stron 
nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od złożenia 
wniosku (art. 638 ust. 1 projektu), pod rygorem 
umorzenia postępowania (art. 643 ust. 1 pkt 4). Tym 
bardziej że – jak wynika z art. 653 ust. 1 projektu – 
przewiduje się także udział biegłych w tym 
postępowaniu. Strona poniesie zatem koszty 
wniosku, pełnomocników, wydatki na biegłych, a 
jeśli postępowanie nie skończy się w ciągu pół roku 
– zostanie umorzone, nie przynosząc 
wnioskodawcy żadnej korzyści, a jedynie narażając 
go na wysokie koszty i stratę czasu.  
 
Terminu dla Izby na sporządzenie projektu ugody 
po zamknięciu postępowania koncyliacyjnego (art. 
647) ustawodawca już nie proponuje. Od 
otrzymania projektu ugody każda ze stron ma 30 dni 
na opowiedzenie się, czy wyraża zgodę na jej 
zawarcie, a także na złożenie wniosku o 
uzupełnienie projektu o ewentualne żądania 
pominięte przez skład koncyliacyjny. W razie zgody 
na projekt ugodę zawiera się przed Prezesem Izby 
(art. 650) i będzie ona tytułem egzekucyjnym (art. 
651). W razie braku zgody postępowanie się kończy 
(art. 643 ust. 1 pkt 3). 
 
Podsumowując: realny czas trwania postępowania 
koncyliacyjnego, jeżeli obie strony nie zgodzą się na 
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jego wydłużenie ponad 6-miesięczny termin 
przewidziany w projekcie, liczony od złożenia 
wniosku do zakończenia postępowania będzie 
zbliżał się do roku. A jeżeli strony zgodzą się na 
przedłużenie, nie ma ograniczeń czasowych. 
Obligatoryjność postępowania oraz jego odpłatność 
powodują że konstytucyjnie zagwarantowane 
prawo do sądu będzie przez to postępowanie 
zagrożone. Wprowadzono wielomiesięczne, 
kosztowne postępowanie mediacyjne, bardzo 
sformalizowane, wymagające zaangażowania 
czasu i wysiłku, które nie rządzi się, zasadą 
proporcjonalności. Regulacja ta odbiera stronie 
prawa do sądu na okres blisko roku, w warunkach 
przewlekłości sądowej w sprawach cywilnych co 
ewidentnie narusza zasadę proporcjonalności, tym 
bardziej że kultura ugodowego kończenia sporów 
jest w Polsce nadal mało rozpowszechniona. 
 
Względnie, postulujemy skrócenie czasu trwania 
postępowania koncyliacyjnego do 3 miesięcy i 
możliwości jednokrotnego przedłużenia na zgodny 
wniosek stron tego postępowania na kolejny okres 
(jednorazowo) do 3 miesięcy. 

75.  

Uwagi generalne 
W projekcie zabrakło przepisów uwzględniających problemy elektronizacji zamówień publicznych. Już dziś wiemy, jakie problemy 
praktyczne wymagają uregulowania i jak doraźne orzecznictwo potrafi być rozbieżne i jaki wpływ wywiera  na kształt zamówień w tym 
zakresie.  
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76.  

Ustawa wprowadza bardzo zasadnicze nowości proceduralne takie jak postępowanie podstawowe. Wszystkie zamówienia poniżej 
progów unijnych zostały potraktowane w sposób tworzący pewną całość i zasadniczo podlegają jednej procedurze wyboru. Jedynie  w 
uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie Zamawiający będzie mógł udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. 
 
 Nowy, właściwy tryb postępowania dla zamówień poniżej progów unijnych został nazwany trybem podstawowym i przewiduje trzy 
odmienne wersje, które pozwalają dostosować dane postępowanie do specyfiki zamówienia. Elementem różnicującym te wersje są 
negocjacje mające na celu  uzgodnienie szczegółów danego zamówienia. Wybór właściwego postępowania jest uzależniony od tego, 
czy na etapie wszczęcia postępowania zamawiający jest w stanie przygotować specyfikację warunków zamówienia (obecnie siwz), czy 
też nie ma możliwości do precyzyjnego zdefiniowania warunków zamówienia.  
 
Wersja 1: tryb podstawowy bez negocjacji 
Najprostszą wersją trybu podstawowego jest postępowanie bez negocjacji. Ta wersja będzie miał zastosowanie w sytuacji gdy 
zamawiający precyzyjnie określi przedmiot i warunki zamówienia na etapie wszczęcia postępowania, i nie zaistnieje potrzeba 
przeprowadzenia negocjacji co do elementów opisu przedmiotu zamówienia lub warunku realizacji zamówienia.  
 
Wersja  2: tryb podstawowy z możliwością negocjacji 
W sytuacji gdy zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest w stanie precyzyjnie określić wszystkich warunków zamówienia, 
może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość przeprowadzenia negocjacji. Zamawiający musi wskazać w ogłoszeniu o 
zamówieniu zakres możliwych negocjacji, które mogą dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umowy.  
Zamawiający ma prawo ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji (nie mniej jednak niż trzech). Dopiero po 
zakończeniu negocjacji zamawiający tworzy swz lub wprowadza zmiany do istniejącej swz jeśli z procesu negocjacji wynika taka potrzeba, 
a następnie zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych. Negocjacje mają na celu doprecyzowanie złożonych ofert przy czym 

77.  
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78.  

zapisy projektu ustawy nie dają odpowiedzi czy negocjacje są obligatoryjne czy fakultatywne. Projekt nie wskazuje na możliwości 
rezygnacji z negocjacji jeśli zamawiający uzyskał oferty niewymagające zmiany.  
 
Wersja 3: tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami 
Zamawiający wybiera tę wersję, jeśli potrzeby oraz specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwiają lub utrudniają w sposób zasadniczy 
precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji zamawiający zamiast swz sporządza opis potrzeb i wymagań, w którym 
określa minimalne wymagania, które muszą spełnić wszyscy wykonawcy, oraz kryteria oceny ofert jakie zamierza zastosować.  
 
Przeprowadzenie negocjacji w tej wersji trybu podstawowego jest obligatoryjne, a ich przedmiotem są wszystkie elementy zamówienia 
(poza wymaganiami minimalnymi). Wykonawcy mogą zarówno negocjować wagi przypisane kryteriom oceny ofert jak też dynamicznie 
uczestniczyć w procesie tworzenia warunków zamówienia. 
 
Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zamówieniom klasycznym o wartości mniejszej niż progi unijne poświęca cały odrębny 
dział. Powyżej przedstawione rozwiązania każą jednak powątpiewać, czy nowa procedura zainspiruje  zamawiających do dialogu z 
wykonawcami. Opisane w projekcie zasady i przebieg trybu podstawowego nie są rozwiązaniem nieznanym dotąd zamawiającym bowiem 
w pewnym sensie opierają się na obecnie obowiązujących dwuetapowych trybach udzielenia zamówienia takich jak przetarg 
nieograniczony czy negocjacje z ogłoszeniem.   

 
Katalog obligatoryjnych przesłanek wykluczenia został w projekcie uPzp znacznie ograniczony i dostosowany do odpowiedników z 
dyrektywy. Część przesłanek obligatoryjnych stanie się fakultatywnymi. Zmiana ta ułatwi wypełnianie przez wykonawców formularza jdz, 
który odzwierciedla przesłanki wskazane w dyrektywie. Nadanie większości przesłanek fakultatywnego charakteru pozostawi decyzję o 
ich zastosowaniu w gestii zamawiającego, który będzie mógł przewidzieć ich zastosowanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia.  
 
Jedną z przyczyn problemów wykonawców w wypełnianiu jednolitego dokumentu zamówienia jest odesłanie do przestępstw 
stypizowanych w polskich przepisach karnych, za które prawomocne skazanie skutkuje wykluczeniem wykonawcy, zaś w  części III jdz 
wymienione zostały przestępstwa określone w art. 57 dyrektywy klasycznej wraz z ogólnym odesłaniem do odpowiednich przepisów 
krajowych. Odesłanie w uPzp do katalogu przestępstw stypizowanych w polskim kodeksie karnym i innych ustawach utrudnia 
wykonawcom zagranicznym złożenie wstępnego oświadczenia zamieszczonego w jdz, a po wyborze ich oferty – złożenie właściwych 
dokumentów potwierdzających niekaralność. 
 
Co za tym idzie obecne odwołanie do polskich ustaw karnych wyłącza możliwość wykluczenia wykonawcy skazanego za analogiczne 
przestępstwa na podstawie norm obowiązujących w jego kraju macierzystym. Taki stan  jest naruszeniem zasady równego traktowania 
wykonawców i należy te kwestie szczegółowo doprecyzować. 
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W nowej ustawie przewidziano nowy rodzaj ogłoszenia a mianowicie ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamawiający będzie miał 
obowiązek publikacji tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zakończeniu wykonywania umowy.  
Zamawiający będzie musiał również przygotować raport z realizacji zamówienia, jeśli podczas jego realizacji  wystąpiły okoliczności 
określone w przepisie art. 475 uPzp. Ocena realizacji musi nastąpić  wobec okoliczności wydatkowania kwoty wyższej co najmniej o 
5% od pierwotnej ceny ofertowej, nałożenia kar umownych wartości co najmniej 10 % wartości ceny, wystąpienia znaczącego 
opóźnienia w realizacji umowy, odstąpienia od umowy. 
 
Należy zastanowić się nad nadmierną biurokracją, która wpłynie na ilość przygotowywanej dokumentacji. Obowiązek przygotowania 
raportu może stać się nadmiernie uciążliwy. Zdarzeniom z art. 475 uPzp mogą skutecznie przeciwdziałać zapisy umowy, tym bardziej, 
że ingerencja uPzp w treść zawieranych umów jest zdecydowana. 
 

 

 


