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Rozdział I. Kierunki zmian
w zamówieniach publicznych w związku
z implementacją „nowych” dyrektyw
w zakresie zamówień publicznych

1. Propozycje dotyczące implementacji nowych dyrektyw
unijnych
Dnia 17.4.2014  r. weszły w  życie „nowe” dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie zamówień publicznych:

1) dyrektywa 2014/24/UE z  26.2.2014  r. w  sprawie zamówień publicz-
nych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE 2014 L Nr  94,
s. 65),

2) dyrektywa 2014/25/UE z  26.2.2014  r. w  sprawie udzielania zamó-
wień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, ener-
getyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/
WE (Dz.Urz. UE 2014 L Nr 94, s. 243).

Na mocy art. 90 ust. 1 dyrektywy 24 oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy 25 ich prze-
pisy muszą być zaimplementowane do porządków prawnych krajów UE, a za-
tem także Polski. Trwający obecnie proces legislacyjny musi się zakończyć wej-
ściem w życiem nowego prawa z dniem 18.4.2016 r.

Z dokumentu „Ocena Skutków Regulacji” do pZamPublU wynika, że niektóre
kraje unijne (np. Wielka Brytania) chcą implementacji przepisów dyrektyw
przez ich przepisanie wprost do prawa krajowego bez zmian.

Jak poradzi sobie z tym problemem Rząd i Parlament Rzeczypospolitej Pol-
skiej? Odpowiedź na to pytanie będzie szczególnie ważna dla podmiotów



Rozdział I. Kierunki zmian w zamówieniach publicznych...

2

udzielających zamówień publicznych. Ma też istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia możliwych do popełnienia błędów w procesie udzielania zamówień pu-
blicznych oraz odpowiedzialności zamawiającego.

W pZamPublU uregulowano wiele, obecnie istniejących już instytucji. Pomimo
zmienionego układu ustawy, część z nich nie różni się wiele. Oprócz koniecz-
nych rozwiązań nowych dyrektyw, pojawiły się jednak rozwiązania nieco kon-
trowersyjne, niejednoznaczne i niełatwe w interpretacji.

Wydaje się zatem konieczne krótkie omówienie wybranych regulacji, porów-
nanie ich oraz udzielnie komentarza, a  także wskazanie zagadnień, które
mogą skutkować błędami w procesie udzielania zamówień z uwzględnieniem
nowych rozwiązań dla systemu zamówień publicznych.

Przygotowanie nowej ustawy jest zgodne z oczekiwaniami zarówno zamawia-
jących, wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, jak również
ekspertów. Zmiana dotychczasowych przepisów wynika przede wszystkim ze
zmiany przepisów unijnych dotyczących zamówień publicznych, które należy
implementować do prawa polskiego.

Uchwalenie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych jest jednak ko-
nieczne w  związku z  potrzebą wprowadzenia uporządkowanych, przejrzy-
stych przepisów, uwzględniających potrzeby rynku i efektywność udzielania
zamówień publicznych.

Tak jak nowe dyrektywy1 – dyrektywa  24 i  dyrektywa  25 – nowa ustawa
ma za zadanie, poza stworzeniem mechanizmów umożliwiających najbardziej
efektywne wykorzystanie środków publicznych, także umożliwienie wykorzy-
stania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo okre-
ślonych celów i polityk (innowacyjność, walka z wykluczeniem społecznym,
ochrona środowiska itp.). Konieczne przy tym jest zapewnienie warunków do
ich skutecznego, przejrzystego i konkurencyjnego wydatkowania.

1  Z powodu regulacji zagadnień dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi w odrębnej
ustawie – KoncesBudU dyrektywa 23 nie jest omawiana w niniejszej publikacji. Ze względu jednak
na fakt, że uchwalenie dyrektywy 23 stanowi nowość w ustawodawstwie UE oraz to, że chociaż
różna od dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, została jednak opublikowana wraz z nimi
i uzupełnia je, jest godna odnotowania. Dotychczas zagadnienia dotyczące koncesji na roboty bu-
dowlane uregulowane były fragmentarycznie w dyrektywie 18, poświęconej zamówieniom kla-
sycznym.
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Przez projektodawców stawiany jest postulat, że udzielanie zamówień pu-
blicznych powinno być uregulowane w sposób, który z jednej strony zapewni
dostęp do tych zamówień i umożliwi konkurencję prowadzącą do uzyskania
najbardziej ekonomicznie korzystnych ofert, a z drugiej strony pozwoli na kon-
trolę takich postępowań i unikanie zjawisk sprzyjających korupcji.

Nowej ustawie nadano nową systematykę z uwzględnieniem rozdziałów dzie-
lących się na następujące działy:

1. Przepisy ogólne;
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Tryby i inne procedury udzielania zamówień publicznych;
4. Odrębne przepisy udzielania zamówień publicznych;
5. Realizacja zamówienia publicznego;
6. Zamówienia sektorowe;
7. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
8. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
9. Środki ochrony prawnej;

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy;
11. Zmiany w przepisach obowiązujących;
12. Przepisy przejściowe i końcowe.

W proponowanych rozwiązaniach nie uległ zmianie zakres podmiotowy
(art. 2 pZamPublU). Wprowadzono jednak zawarte w nowych dyrektywach
definicje, takie jak: „podmiot prawa publicznego” czy „przedsiębiorstwo pu-
bliczne” – obecnie znane i stosowane w doktrynie i orzecznictwie dotyczących
zamówień publicznych. W dyrektywie 25 dostosowano także definicje: „praw
szczególnych” oraz „praw wyłącznych”.

Należy jednak zwrócić uwagę, że proponowana ustawa znacznie przekracza
rozmiarami dotychczasowe ZamPublU. Nowe Prawo zamówień publicznych
będzie aktem o wiele bardziej rozbudowanym i złożonym, co może wpłynąć
na jego czytelność, interpretację oraz stosowanie w praktyce2. W „Białej Księ-

2  Proponowana redakcja została poddana krytyce przez ekspertów. Por. R. Szostak, O urzędowej
koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych – krytycznie, „Zamówienia publiczne – Doradca”,
s. 3, czerwiec 2015.
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dze3” wyrażono podgląd, iż dobra organizacja systemu udzielania zamówień
publicznych ma swoje źródło w przepisach dyrektyw, a ustawa implementu-
jąca dyrektywy powinna tworzyć ramy, w których system będzie osadzony.

2. Definicje
W odróżnieniu od dotychczasowych regulacji, oprócz istniejących już pojęć,
w pZamPublU przewiduje się wprowadzenie nowych (zdefiniowanych w dy-
rektywach 24 i 25). Należą do nich:

1) dokumenty zamówienia,
2) scentralizowane działania zakupowe,
3) pomocnicze działania zakupowe,
4) centralna jednostka zakupująca,
5) dostawca usług w zakresie obsługi zamówień,
6) innowacje,
7) oznakowania,
8) kandydat,
9) oferent.

Rozwiązanie to należy uznać za pierwszą z  kategorii zagadnień wpływają-
cych na prawidłowość przygotowania i  udzielania zamówień publicznych.
Wprowadzone zostaną również rozwiązania ułatwiające stosowanie przepi-
sów oraz wykonywanie kontroli, np. legalna definicja pojęcia „progi unijne”,
która będzie odsyłać do obowiązujących w danym momencie regulacji unij-
nych. Dzięki temu nie będzie konieczności przygotowywania co dwa lata roz-
porządzeń w  odniesieniu do progów obowiązujących w  zakresie procedur
udzielania zamówień4.

3  Biała Księga Zamówień Publicznych – Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu po-
święconych ocenie funkcjonowania Prawa zamówień publicznych w Polsce (Ministerstwo Gospo-
darki, styczeń 2015 r.), dalej: Biała Księga.
4 Dotyczących wartości progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro, służącego do
przeliczania wartości z ustawy wyrażonych w euro.
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Ważne
Taka informacja będzie publikowana w formie obwieszczenia ogłaszanego w Monito-
rze Polskim oraz na stronie internetowe UZP, niezwłocznie po publikacji komunikatu
Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W odróżnieniu od znanej dziś definicji „wykonawcy”, wprowadzenie pojęć
„kandydata” i „oferenta” spowoduje rozróżnienie w nazewnictwie w zależno-
ści od rodzaju i etapu postępowania.

Kandydat będzie oznaczał potencjalnego wykonawcę, który złożył wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub został zaproszony do udziału
w nim. Dotyczy to trybów: negocjacji z ogłoszeniem,

1) przetargu ograniczonego,
2) dialogu konkurencyjnego,
3) negocjacji bez ogłoszenia albo
4) partnerstwa innowacyjnego.

Oferent to podmiot lub grupa podmiotów występujących wspólnie, która zło-
żyła ofertę. Zamiarem ustawodawcy jest wprowadzenie przejrzystości w usta-
wie. Wydaje się jednak, że rozwiązanie to wcale nie musi doprowadzić do
ułatwienia stosowania przepisów i  zapewnienia większej pewności prawa,
w szczególności w zakresie obowiązków wykonawców.

W odróżnieniu od uchylonej ustawy o zamówieniach publicznych oraz obo-
wiązującego Prawa zamówień publicznych, zdecydowano się również na zde-
finiowanie „oferty”. Przez ofertę należy rozumieć jednostronne zobowiązanie
wykonawcy do spełnienia oznaczonego świadczenia na rzecz zamawiającego,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w ogłoszeniu lub
w innych dokumentach zamówienia, wyrażone w formularzu ofertowym oraz
innych dokumentach dookreślających lub precyzujących treść oferty składa-
nych wraz z formularzem ofertowym, takich jak plany, rysunki, projekty, kosz-
torysy. Obejmować ma ona formularz ofertowy wraz z innymi dokumentami
dotyczącymi zobowiązania wykonawcy określonego w samym formularzu.

Nowością będzie zasada składania ofert w postaci elektronicznej (z wyjątkami
wskazanymi w pZamPublU).

Odnotowania wymaga też wprowadzenie definicji: „zamówień publicznych
na dostawy”, „zamówień publicznych na usługi” i „zamówień publicznych na
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roboty budowlane” zamiast dotychczasowych „dostaw, usług i robót budow-
lanych”.

Ważne
W przypadku zamówień publicznych na dostawy nabyciu przez sprzedaż, dzierżawę,
najem lub leasing, z  opcją lub bez opcji zakupu, podlegać będą produkty. Obecnie
w ZamPublU mowa jest o nabywaniu: rzeczy, praw lub innych dóbr, co w praktyce po-
woduje wątpliwości.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane będą obejmować wykonanie ro-
bót budowlanych związanych z działalnością określoną w załączniku II do dy-
rektywy 24, załączniku I  do dyrektywy 25, a  w  zakresie zamówień w  dzie-
dzinach obronności i  bezpieczeństwa w  dziale 45  Wspólnego Słownika Za-
mówień albo zaprojektowanie i  wykonanie robót budowlanych związanych
z tą działalnością, albo wykonanie i zaprojektowanie obiektu budowlanego,
a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgod-
nie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Zamówienia publiczne
na usługi analogicznie jak w obecnym stanie prawnym będą określone za po-
mocą definicji negatywnej.

Projekt wprowadza także wiele innych definicji (art. 12 pZamPublU). Najważ-
niejsze z nich to:

1) Biuletyn Zamówień – repozytorium ogłoszeń dotyczących zamówień
publicznych, przewidzianych w ustawie, znajdujące się na platformie e-
Zamówienia;

2) dokumenty zamówienia – dokumenty, które wytworzył lub do któ-
rych odwołuje się zamawiający, służące do opisania lub określenia za-
mówienia publicznego lub postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w tym:
a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) okresowe ogłoszenie informacyjne, ogłoszenie o istnieniu systemu

kwalifikowania, o ile są stosowane jako zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie,

c) opis przedmiotu zamówienia publicznego,
d) specyfikacje techniczne,
e) dokument opisowy,
f) proponowane warunki umowy,
g) regulamin postępowania,



2. Definicje

7

h) formaty przedstawiania dokumentów przez kandydatów i oferen-
tów,

i) inne dodatkowe dokumenty;
3) działalność sektorowa – działalność polegająca na:

a) wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych
pochodnych,

b) poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węgla brunat-
nego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,

c) tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług
związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elek-
trycznej, gazu lub ciepła, lub dostarczaniu energii elektrycznej,
gazu lub ciepła do takich sieci, lub kierowaniu takimi sieciami, z wy-
jątkiem działalności wykonywanej przez zamawiającego innego niż
zamawiający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–4 pZamPublU,
polegającej na:
– dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, jeżeli:

• produkcja gazu lub ciepła stanowi nieuniknioną kon-
sekwencję prowadzenia działalności innej niż określona
lit. a–e oraz

• dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekono-
miczne wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich 3 lat
łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia publicz-
nego, nie przekracza 20% przeciętnych obrotów zamawia-
jącego,

– dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, jeżeli:
• produkcja energii elektrycznej jest niezbędna do prowadze-

nia działalności innej niż określona w lit. a–e oraz
• dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione wyłącz-

nie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie
z  rokiem, w  którym udziela się zamówienia publicznego,
nie przekracza 30% łącznej produkcji,

d) tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług
związanych z  produkcją lub dystrybucją wody pitnej, lub dostar-
czaniu wody pitnej do takich sieci, lub kierowaniu takimi sieciami,
z  wyjątkiem działalności wykonywanej przez zamawiającego in-
nego niż zamawiający, o  którym mowa w  art.  2 ust.  1 pkt  1–4



Rozdział I. Kierunki zmian w zamówieniach publicznych...

8

pZamPublU, polegającej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, je-
żeli:
– produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działal-

ności innej niż określona w lit. a–e oraz
– dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od wła-

snego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w któ-
rym udziela się zamówienia publicznego, nie przekracza 30%
łącznej produkcji, ustalonej na podstawie średniego poziomu
z tych lat,

e) zapewnieniu lub obsłudze sieci świadczących publiczne usługi
w zakresie transportu kolejowego, autobusowego, tramwajowego,
trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automa-
tycznych,

f) zarządzaniu lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz
ich udostępnianiu przewoźnikom powietrznym, morskim lub śród-
lądowym,

g) świadczeniu usług pocztowych;
4) innowacje – wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego pro-

duktu, usługi lub procesu, w  tym m.in. procesów produkcji, budowy
lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody orga-
nizacyjnej w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub re-
lacjach zewnętrznych;

5) pomocnicze działania zakupowe – działania polegające na zapewnie-
niu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiają-

cemu udzielanie zamówień publicznych lub zawieranie umów ra-
mowych,

b) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępo-
wań o udzielenie zamówienia publicznego,

c) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
i zarządzanie nimi, w imieniu i na rzecz zamawiającego;

6) referencje techniczne – dowolny dokument inny niż normy europej-
skie, opracowany przez europejskie organy normalizacyjne, zgodnie
z procedurami dostosowanymi do rozwijających się potrzeb rynku;

7) scentralizowane działania zakupowe – działania statutowe w formie:
a) nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających,

o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–6 pZamPublU,
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b) udzielania zamówień publicznych lub zawierania umów ramowych
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla za-
mawiających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–6 pZamPublU;

8) umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłat-
nym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym
przez zamawiającego wykonawcą a  podwykonawcą, a  w  przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwyko-
nawcą a  dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonaw-
cami.

Definicje związane z opisem przedmiotu zamówienia, w tym robotami bu-
dowlanymi:

1) norma – specyfikacja techniczna przyjęta przez uznaną instytucję nor-
malizacyjną w  celu powtarzalnego i  stałego stosowania, której prze-
strzeganie nie jest obowiązkowe;

2) norma europejska – norma przyjęta przez jedną z europejskich organi-
zacji normalizacyjnych oraz dostępną publicznie;

3) norma międzynarodowa – norma przyjęta przez międzynarodową or-
ganizację normalizacyjną oraz dostępną publicznie;

4) obiekt budowlany – wynik całości robót budowlanych w zakresie bu-
downictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie speł-
niać funkcję gospodarczą lub techniczną;

5) oznakowanie – dokument, zaświadczenie lub poświadczenie potwier-
dzające, że dany obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub proce-
dura spełniają określone wymogi.

Definicje związane z implementacją dyrektywy 81:
1) sprzęt wojskowy – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadap-

towane do potrzeb wojskowych i  przeznaczone do użycia jako broń,
amunicja lub materiały wojenne;

2) sytuacja kryzysowa – wojna, konflikt zbrojny lub jakakolwiek sytuacja,
w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekra-
czająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz
narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa
dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostar-
czenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;

3) zakupy cywilne – zamówienia publiczne inne niż zamówienia w dzie-
dzinach obronności i bezpieczeństwa, które obejmują zamówienia pu-
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bliczne na dostawy niewojskowe, zamówienia publiczne na roboty bu-
dowlane lub zamówienia publiczne na usługi do celów logistycznych.

Definicje związane z elektronizacją zamówień publicznych:
1) profil nabywcy – rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizacje pro-

cesu udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumen-
tów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywa-
nie, z wykorzystaniem środków elektronicznych; przy użyciu profilu na-
bywcy będzie odbywała się wszelka komunikacja i wymiana informacji
między zamawiającym a wykonawcą w ramach postępowania o udziela-
nie zamówienia publicznego; ponadto na profilu nabywcy zamawiający
będzie udostępniał dokumenty zamówienia;

2) Biuletyn Zamówień – repozytorium wszystkich ogłoszeń dotyczących
zamówień publicznych, przewidzianych w  ustawie, znajdujące się na
platformie e- Zamówienia;

3) platforma e-Zamówienia – platforma elektroniczna, prowadzona
przez Prezesa Urzędu, na której udostępniane są w szczególności:
a) Biuletyn Zamówień,
b) profil nabywcy,
c) aukcje elektroniczne;

4) środki elektroniczne – zgodnie z definicjami unijnymi będzie to sprzęt
elektroniczny i oprogramowanie do przetwarzania, w tym do kompresji
cyfrowej, i przechowywania danych, które są przesyłane, przekazywane
i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych
lub innych środków elektromagnetycznych.

Wiele definicji zostało przepisanych wprost z dyrektyw, co może budzić wąt-
pliwości w praktyce i prowadzić do niewłaściwego stosowania przepisów. Jest
to o tyle istotne, że w rekomendacjach zawartych w Białej Księdze stwierdza
się, że na szczególną uwagę powinien zasługiwać właśnie kształt przepisów
definiujących poszczególne instytucje, które mają istotny wpływ na zakres
systemu. Stwierdzono, że definicje ustawowe powinny być ramowe, ale jed-
nocześnie na tyle precyzyjne, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych
– zwłaszcza że obecnie w  niektórych przypadkach definicje ustawowe abs-
trahują od istniejącego systemu prawnego. Jest to o tyle problematyczne, że
ZamPublU funkcjonuje w systemie prawa, ale reguluje jedynie procedurę pro-
wadzącą do zawarcia umowy. Udzielanie zamówień jest zawsze powiązane
z innymi regulacjami, w szczególności z zakresu administracji gospodarczej,
również na etapie realizacji umowy. Członkowie zespołu opracowującego cy-
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towaną księgę zwracali uwagę, że problem w tym zakresie dotyczy m.in. de-
finicji robót budowlanych, obiektu budowlanego, dostawy w kontekście na-
bycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przyjęcie
definicji analogicznych jak w  dyrektywach nie rozwiązuje istniejącego pro-
blemu. Wskazuje jednak na konieczność interpretacji pojęć na gruncie prawa
UE, które nie zawsze są zgodne z rodzimym rozumieniem użytych sformuło-
wań.

3. Zamówienia mieszane
Istotna z  punktu widzenia zamawiającego narażonego na nieprawidłowo-
ści w toku postępowania o zamówienie publiczne jest propozycja rozwiązań
prawnych wprowadzona zgodnie z nowymi dyrektywami dotyczącymi zamó-
wień mieszanych. Zamówienia mieszane to:

1) zamówienia, na których przedmiot składa się więcej niż jeden rodzaj za-
mówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane) i wchodzi w zakres sto-
sowania dyrektyw: 24, 25, 81;

2) zamówienia wchodzące w  zakres stosowania różnych reżimów praw-
nych (np. zamówień klasycznych, sektorowych, w dziedzinach obron-
ności i bezpieczeństwa czy koncesji);

3) zamówienia objęte zarówno zakresem poszczególnych reżimów praw-
nych, jak i podlegające wyłączeniom ze stosowania dyrektyw, w tym na
podstawie art. 346 TFUE.

4. Zamawiający
W związku z implementacją nowych dyrektyw, oprócz dotychczasowych grup
zamawiających, wprowadzono definicje:

1) podmiotu prawa publicznego – rozumianego jako osoby prawne,
utworzone w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogól-
nym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli
podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2 (art. 2 ust. 1
pZamPublU), pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
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d) mają prawo do powoływania ponad połowy członków ich organu
administrującego, nadzorczego lub zarządzającego;

2) przedsiębiorstw publicznych – rozumianych jako przedsiębiorstwa, na
które podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–4 pZamPublU, po-
jedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ
poprzez:
a) posiadanie ponad połowy udziałów albo akcji w tych przedsiębior-

stwach,
b) kontrolowanie ponad połowy głosów przypadających na akcje wy-

emitowane przez te przedsiębiorstwa,
c) prawo do powoływania ponad połowy członków organu admini-

strującego, zarządzającego lub nadzorczego tych przedsiębiorstw

– jeżeli zamówienie publiczne jest udzielane w  celu wykonywania jednego
z rodzajów działalności sektorowej.

Należy zwrócić uwagę, że wskazane powyżej pojęcia znajdują swoje odzwier-
ciedlenie zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. W szczególności pierwsze
z nich było wielokrotnie analizowane w ramach orzecznictwa TSUE. Pojęcie
to wprowadzono zatem do dyrektyw na bazie definicji, na których oparł się
Trybunał, a następnie do prawa polskiego.

5. Wyłączenia
Do nowych wyłączeń, dotychczas nieprzewidzianych w ZamPublU, należy za-
liczyć, m.in. wyłączenia dotyczące:

1) usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego wykonywanego
przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika, w rozumieniu ustawy
z  5.7.2002  r. o  świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu arbitrażowym, po-
jednawczym, przed sądami, trybunałami lub innymi organami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, międzynarodo-
wymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednaw-
czymi; doradztwa prawnego w  zakresie przygotowania ww. postępo-
wań lub gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy
doradztwo, stanie się przedmiotem ww. postępowań; notarialnego po-
świadczania i uwierzytelniania dokumentów; świadczonych przez peł-
nomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są wyzna-
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czani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego; oraz
związane sporadycznie z wykonywaniem władzy publicznej;

2) pożyczki, bez względu na to, czy wiąże się ona z emisją, sprzedażą, za-
kupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych;

3) usług w  zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i  zapobiegania
niebezpieczeństwom świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia
o charakterze niekomercyjnym;

4) usług publicznych w  zakresie transportu pasażerskiego koleją lub
metrem – w  pZamPublU oprócz wyłączeń mających zastosowanie
do wszystkich zamówień publicznych przewidziano, podobnie jak
w ZamPublU, szczególne wyłączenia odnoszące się tylko do zamówień
sektorowych lub zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
wyłączenia te zostały uregulowane zgodnie z  brzmieniem dyrektywy
25 oraz dyrektywy 81.

Na uwagę zasługuje fakt, że w nowych rozwiązaniach prawnych proponuje
się obok istniejącego już wyłączenia usług finansowych związanych z emisją,
sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instru-
mentów finansowych, w szczególności związanych z transakcjami mającymi
na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału (art. 4
pkt 3 lit. j ZamPublU), także pożyczek, które dotychczas objęte były trybami
ustawowymi. Rozszerzono również przepis dotyczący wyłączeń usług praw-
niczych, rozwijając i wyjaśniając znaczenie tego pojęcia.

6. Zamówienia in-house
W pZamPublU w  ślad za dyrektywami wprowadzono pięć kategorii umów
zawieranych między podmiotami sektora publicznego, wyłączonych spod re-
żimu zamówień publicznych:

1) zamówienia udzielane podmiotom kontrolowanym;
2) zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go

zamawiającemu (odwrócona relacja typu in-house);
3) zamówienia udzielane między podmiotami kontrolowanymi przez tego

samego zamawiającego (siostrzana relacja typu in-house);
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4) zamówienia udzielane podmiotowi kontrolowanemu wspólnie przez
kilku zamawiających;

5) powierzenie zadania w ramach horyzontalnej współpracy publiczno-pu-
blicznej.

Ważne
W pZamPublU jednoznacznie określono, jakie warunki muszą być spełnione, aby moż-
liwe było zastosowanie jednego z ww. wyłączeń.

W ślad za dyrektywą 24 przyjęto nowe rozwiązania w zakresie udzielanych
zamówień między podmiotami sektora publicznego, tzw. zamówienia in ho-
use. Stanowiły one do tej pory przedmiot rozważań ETS/TSUE. Były źródłem
wielu wątpliwości interpretacyjnych, a także orzecznictwa krajowego, gdzie
sądy w  analizowanych przypadkach rozstrzygały o  obowiązku stosowania
ZamPublU5.

7. Zasady (z uwzględnieniem zamówień klasycznych,
sektorowych w dziedzinie obronności)
Do polskiego systemu zamówień publicznych zostaną wdrożone zasady (wy-
nikające z dyrektyw 24 i 25):

1) równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców,
2) proporcjonalności i przejrzystości.

Ważne
Zamówienia publiczne mają być udzielane w sposób, który gwarantować będzie brak
unikania stosowania ustawy lub sztuczne ograniczenie konkurencji.

Podobnie jak przepisy dyrektyw 24 i 25, w pZamPublU wprowadzono pojęcie
„konfliktu interesów”. Osoby wykonujące czynności w związku z prowadze-
niem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub mogące mieć
wpływ na jego wynik będą podlegały wyłączeniu z dokonywania tych czynno-
ści, jeżeli pozostają w konflikcie interesów, rozumianym jako posiadanie bez-
pośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub oso-

5  Por. wyr. NSA z 11.8.2005 r. (II GSK 105/05, Legalis).
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bistego, który może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności lub
niezależności w związku z tym postępowaniem.

Zamówienia publiczne mają być otwarte na konkurencję. Zamawiający nie
będzie mógł udzielać zamówień publicznych w sposób mający na celu unik-
nięcie stosowania ustawy lub sztuczne ograniczenie konkurencji. Ma też za-
pewnić równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działać
w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Osoby wykonujące czynności w  związku z  prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub mogące mieć wpływ na jego wynik
podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli pozostają w kon-
flikcie interesów, rozumianym jako posiadanie bezpośredniego lub pośred-
niego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego, który może być
postrzegany jako zagrażający ich bezstronności lub niezależności w związku
z tym postępowaniem.

Aby to zagwarantować, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego lub mogące mieć wpływ na jego wynik będą
miały obowiązek złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, oświadczenia o braku lub istnieniu ww. okoliczności.

Ważne
Wobec wątpliwości istniejących na gruncie obecnego stanu prawnego ww. oświadcze-
nie składane będzie niezwłocznie po powzięciu wiadomości o konflikcie interesów, ale
nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub otwarcia ofert.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzona zasada proporcjonalności. Cho-
ciaż pojawia się ona często w  rozważaniach ETS/TSUE, to jednak w  prak-
tyce zamawiających jest często naruszana, co wobec wiążącego się z tym ne-
gatywnego wpływu na wykonawców także źle wpływa na system zamówień
publicznych i udzielanie zamówień publicznych. Nadużycia w tym względzie
są błędem zamawiających, często ukrytym, ponieważ trudno zaskarżalnym
w ramach przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej6. Podkre-
ślić należy, że zasada proporcjonalności wpływa na formalne, w tym proce-

6  Choć z powodzeniem wykonawcy bronią swych praw w odniesieniu do warunków udziału w po-
stępowaniu, to jednak w odniesieniu do umów w praktyce jest to raczej trudne.



Rozdział I. Kierunki zmian w zamówieniach publicznych...

16

duralne, aspekty udzielanych zamówień. Powinna więc istotnie wpływać na
ograniczenie uciążliwości postępowania o zamówienie publiczne we wszyst-
kich jego aspektach, a w szczególności na opis warunków udziału w postępo-
waniu, ale także na postanowienia projektów umów.

8. Tryby
Nowe dyrektywy wprowadziły obowiązek wdrożenia wszystkich przewidzia-
nych nimi procedur. Do polskiego prawa wdrożono następujące tryby:

1) przetargu nieograniczonego;
2) przetargu ograniczonego;
3) negocjacji z ogłoszeniem;
4) dialogu konkurencyjnego;
5) partnerstwa innowacyjnego;
6) negocjacji bez ogłoszenia.

W ustawie nie wskazano przesłanki zastosowania partnerstwa innowacyj-
nego (dyrektywa klasyczna, tj. dyrektywa 24, ich nie wprowadza). Możliwość
udzielenia zamówienia w tym trybie będzie jednak ograniczona ze względu na
samą jego istotę. Celem zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego jest
bowiem przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowanie, a na-
stępnie dostawa innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych.

Przesłanki zastosowania ww. trybów do zamówień sektorowych i zamówień
w  dziedzinach obronności i  bezpieczeństwa zostały uregulowane zgodnie
z postanowieniami dyrektyw 25 i 81.

Ważne
Po nowelizacji zamówienie z wolnej ręki nie będzie już traktowane jako odrębny tryb.
Podobnie jak dyrektywy 17 i 18, nowe dyrektywy nie wyróżniają negocjacji z jednym
wykonawcą jako odrębnej formy udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzielać będą zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia (art. 60 pZamPublU), jeżeli zajdzie jedna z następujących okolicz-
ności:

1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograni-
czonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty


