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Rozdział I. Implementacja „nowych”
dyrektyw w zakresie zamówień
publicznych a zakres nowelizacji ustawy
Prawo zamówień publicznych

1. Zmiany przepisów w zakresie zamówień objętych
„dyrektywą klasyczną”

W ramach oceny skutków regulacji główne problemy w obszarze zamówień
publicznych, których rozwiązanie zakłada ZamPublUZm16:

1) nadmierne stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny
ofert oraz brak podstawy prawnej wyboru oferty w oparciu o kryterium
oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem rachunków kosztów cyklu
życia (obejmującego koszty związane z: nabyciem, użytkowaniem, wy-
cofaniem z eksploatacji, kosztem ekologicznym związanym z cyklem ży-
cia produktu, usługi lub roboty budowlane);

2) zbyt sztywne przesłanki stosowania trybów negocjacyjnych poprzedzo-
nych ogłoszeniem o zamówieniu, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu
konkurencyjnego, zapewniających możliwość wyboru rozwiązań lepiej
wpisujących się w ich oczekiwania, bardziej ekonomicznych, innowacyj-
nych, dostosowanych do potrzeb zamawiającego i użytkowników przed-
miotu zamówienia;

3) nadmiernie zbiurokratyzowane procedury (projekt przewiduje odejście
od konieczności przedkładania przez wszystkich wykonawców doku-
mentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu i warunków odnoszących się do kryteriów podmiotowych stawia-
nych przez zamawiających);
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4) pozorne powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich (tzw. handel re-
ferencjami) – zamawiający w szerszym zakresie będzie mógł żądać, aby
podmiot wykazujący potencjał uczestniczył w realizacji zamówienia;

5) niewystarczająco jednoznaczne warunki dopuszczalnej zmiany umowy
o zamówienie publiczne;

6) niewystarczająco jednoznaczne uregulowanie wyłączeń z zakresu sto-
sowania ZamPublU dotyczących współpracy pomiędzy zamawiającymi
z sektora publicznego oraz udzielania przez zamawiających (organy za-
łożycielskie, JST) zamówień podmiotom kontrolowanym, do których
należy przede wszystkim zaliczyć: instytucje gospodarki budżetowej
oraz spółki komunalne;

7) brak możliwości udzielania zamówień w celu prowadzenia działalności
sektorowej przez wszystkie kategorie zamawiających (obecnie tzw. za-
mówień sektorowych w bardziej elastycznych procedurach mogą udzie-
lać wyłącznie podmioty prawa publicznego, przedsiębiorstwa publiczne
oraz zamawiający działający na podstawie praw szczególnych lub wy-
łącznych);

8) brak możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach o udzielenie za-
mówień publicznych poniżej progów unijnych na niektóre podstawowe
czynności podejmowane przez zamawiających:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) wybór oferty najkorzystniejszej,
c) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego.

Uchwalenie nowelizacji ZamPublU jest wystarczające do wdrożenia dyrektyw,
a z uwagi na niedługi okres pozostający do upływu tego terminu (niedługie
vacatio legis), przyjęcie nowelizacji – czyli pozostawienie w mocy większości
obecnych przepisów – przyczyni się do większej stabilności prawa.

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania w ZamPublUZm16:
1) uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uela-

stycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym, jak i wyko-
nawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, przez:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania wa-

runków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która naj-
lepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,

b) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się
o udzielenie zamówienia:
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– ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do
składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustan-
daryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu za-
mówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia wyko-
nawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów
trzecich i podwykonawców),

– ograniczenie co do zasady żądania dokumentów wyłącznie od
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniej-
sza,

– zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje
lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz
danych, obowiązek posługiwania się systemem e-Certis;

2) elektronizacja istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych
(powszechnie od połowy 2018 r.);

3) promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów za-
mówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja spo-
łeczna czy wspieranie innowacyjności:
a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej, czyli opar-

tej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne
aspekty niż cena lub koszt, tj. kryteria jakościowe, społeczne, śro-
dowiskowe i innowacyjne, przez:
– uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny

lub kosztu, przez zawężenie stosowania kryterium ceny jako je-
dynego kryterium oceny ofert,

– dopuszczenie stosowania kryteriów podmiotowych, jeżeli mogą
mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia pu-
blicznego,

– wykorzystanie w ramach kryterium kosztu podejścia opartego
na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu
życia,

b) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego,
przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jesz-
cze dostępne na rynku,

c) promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za-
trudnienia osób niepełnosprawnych oraz innych osób marginalizo-
wanych;
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4) zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębior-
com dzięki ograniczeniu żądań spełniania wygórowanych warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni
roczny przychód – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości za-
mówienia);

5) uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz nie-
których innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych,
kulturalnych, zdrowotnych itp. przez:
a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek

przestrzegania przepisów ZamPublU,
b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak do-

stępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług;
6) większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz

integracji społecznej osób marginalizowanych, przez wprowadzenie
klauzul społecznych i nowych zasad zastrzegania zamówień publicz-
nych dla wykonawców będących zakładami pracy chronionej i wyko-
nawców, których celem działania jest integracja społeczna;

7) uwzględnianie w zamówieniach publicznych zagadnień związanych
z przestrzeganiem prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego, przez
wyraźne dopuszczenie stosownych postanowień w umowach o zamó-
wienie publiczne,

8) zapewnienie realnego udziału w wykonaniu zamówienia podmiotów
trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca;

9) zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany
umowy, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do
zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień pu-
blicznych;

10) zwiększenie ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamó-
wień publicznych poniżej progów unijnych, przez umożliwienie wno-
szenia odwołań na czynności zamawiającego dotyczące:
a) opisu przedmiotu zamówienia,
b) wyboru oferty najkorzystniejszej,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego.
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2. Wdrożenie rozwiązań prawnych w zakresie dyrektywy
„sektorowej”

Ze względu na występujące podobieństwa w postanowieniach przyjętych
na gruncie przepisów dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE
w rozdziale dotyczącym zamówień sektorowych zostaną wprowadzone wy-
łącznie te kwestie, które wymagają wdrożenia szczególnych rozwiązań w sto-
sunku do przepisów implementujących dyrektywę 2014/24/UE.

Zamawiający sektorowi będą mieli do wyboru takie tryby jak w przypadku
zamówień klasycznych: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, nego-
cjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, nego-
cjacje bez ogłoszenia lub zamówienie z wolnej ręki. Stanowi to rozszerzenie
katalogu trybów przewidzianego w przepisach obowiązujących. Jednak, w od-
różnieniu od reżimu klasycznego, zastosowanie trybów negocjacji z ogłosze-
niem i dialogu konkurencyjnego nie będzie uzależnione od spełnienia usta-
wowych przesłanek. W sposób odrębny zostały uregulowane także przesłanki
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Przebieg procedury w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego,
dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego będzie taki sam jak
w przypadku zamówień klasycznych, z różnicami dotyczącymi na przykład mi-
nimalnych terminów w postępowaniu.

Zamawiający sektorowi, podobnie jak klasyczni, będą mogli również korzystać
z innych technik i instrumentów udzielania zamówień, takich jak:

1) umowy ramowe,
2) dynamiczne systemy zakupów,
3) aukcje elektroniczne,
4) katalogi elektroniczne,
5) scentralizowane działania zakupowe i wspólne zamówienia.

W odróżnieniu od zamawiających klasycznych zamawiający sektorowi będą
mieli większą swobodę w udzielaniu zamówień opartych na umowie ramowej.
Będą mogli zawierać tego typu umowy na okres zasadniczo nie dłuższy niż
8 lat.

Wprowadzono regulację, zgodnie z którą w przypadku partnerstwa innowa-
cyjnego zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi
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odpowiednio do składania ofert, do negocjacji albo do udziału w dialogu oraz
określono sposób ograniczania liczby wykonawców.

Wprowadzono zmiany w przesłankach zastosowania trybu udzielania zamó-
wień z wolnej ręki.

Wprowadzono też zmiany w zakresie regulacji dotyczącej okresowego ogło-
szenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych lub umo-
wach ramowych w terminie następnych dwunastu miesięcy:

1) rozszerzono możliwość publikacji takiego ogłoszenia,
2) skrócono terminy, o których mowa w art. 135 ust. 4 ZamPublU,

w brzmieniu przed wprowadzeniem ZamPublUZm16,
3) w przypadku gdy okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych za-

mówieniach sektorowych zawierało zaproszenie do ubiegania się o za-
mówienie sektorowe,

4) określono treść takiego ogłoszenia,
5) określono treść zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania.

Ponadto w przypadku systemu kwalifikowania wykonawców wprowadzono
szczegółowe terminy dotyczące:

1) zawiadamiania wykonawcy o dopuszczeniu albo odmowie dopuszcze-
nia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców – niezwłocznie,
nie później niż w terminie 15 dni od dnia podjęcia decyzji,

2) zawiadamiania wykonawcy o zakończeniu procesu kwalifikowania
w odniesieniu do tego wykonawcy – na 15 dni przed zamierzonym za-
kończeniem kwalifikowania.

Dodatkowo wprowadzono regulację, że zamawiający może wymagać złożenia
ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicz-
nego do oferty albo dopuścić taką możliwość.

Wprowadzono również regulację, zgodnie z którą zamawiający nie może żą-
dać od wykonawców testów lub innych dowodów na określone okoliczności,
jeżeli wykonawca wcześniej przedstawił dowody na ich potwierdzenie.

Wprowadzono również zmianę przewidującą, że nie tylko organ właściwy,
lecz także zamawiający, może, po przeprowadzeniu analizy właściwego
rynku, wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że zama-
wiający wykonujący działalność, o której mowa w art. 132 ZamPublU, działają
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
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Organ właściwy albo zamawiający przeprowadza analizę rynku w zakresie
danej działalności i sporządza wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi
w decyzji Komisji Europejskiej z 7.1.2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad
stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE.

Odnosząc się bardziej szczegółowo do wprowadzonych zmian należy zwró-
cić uwagę na zamianę brzmienia 1. zdania wstępnego oraz pkt. 1 w art. 132
ZamPublU.

Wskazano bowiem jednoznacznie, że przepisy rozdziału 5. ZamPublU, doty-
czącego zamówień sektorowych, stosuje się do zamówień udzielanych przez
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ZamPublU, jeżeli za-
mówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z wymienionych w tym
przepisie rodzajów działalności, a nie tylko przez zamawiających wskazanych
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem pkt. 5 ZamPublU.

Zmodyfikowano także art. 132 ust. 1 pkt 1 ZamPublU, w którym zrezygno-
wano z objęcia zamówieniami sektorowymi „poszukiwania, rozpoznawania
lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochod-
nych”, wprowadzając regulację, że przedmiotem zamówienia sektorowego
w tym przypadku jest: „wydobycie ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych
pochodnych oraz poszukiwanie lub wydobycie węgla brunatnego, węgla ka-
miennego lub innych paliw stałych”.

Nowe brzmienie nadano art. 132 ust. 1 pkt 7 ZamPublU: „usługi przyjmowa-
nia, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych”.

Zmieniono także ust. 3 w art. 132 ZamPublU, wprowadzając obowiązek sto-
sowania przepisów dotyczących zamówień sektorowych przez zamawiających
wykonujących usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub dorę-
czania przesyłek pocztowych również na zamówienia związane ze świadcze-
niem usług zarządzania tymi usługami oraz usług dotyczących druków beza-
dresowych, chyba że w odniesieniu do świadczenia tych usług przez tego za-
mawiającego Komisja Europejska wydała decyzję, o której mowa w art. 138f
ust. 1 ZamPublU, albo bezskutecznie upłynął termin na wydanie takiej decyzji.

W świetle nowego brzmienia art. 138f ZamPublU:
1) „Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europej-

skiej działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ogra-
niczony, nie stosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowied-
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nio w przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji w termi-
nie 7 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2) Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiają-
cego albo zamawiający może, po przeprowadzeniu analizy właściwego
rynku, wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że
zamawiający wykonujący działalność, o której mowa w art. 132, działają
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Za-
mawiający niezwłocznie przekazuje kopię wniosku właściwemu orga-
nowi (obecnie zatem także zamawiający będzie mógł wystąpić z wnio-
skiem do Komisji Europejskiej, a nie tylko zwrócić się o to do organu wła-
ściwego).

3) Organ właściwy albo zamawiający przeprowadza analizę rynku w zakre-
sie danej działalności i sporządza wniosek zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczą-
cej szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach go-
spodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE
L 7 z 11.1.2005, str. 7).

4) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do
występowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, mając na wzglę-
dzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów, a także znajo-
mość przez te organy funkcjonowania rynku w zakresie danej działalno-
ści”.

Poprzez dodanie ust. 1a w art. 132 ZamPublU doprecyzowano pojęcie dystry-
bucji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 art. 132 ZamPublU, i obecnie należy przez
nią rozumieć również sprzedaż hurtową oraz detaliczną energii elektrycznej
czy odpowiednio wody pitnej.

W art. 132 ust. 2 ZamPublU poszerzono zakres przepisu, obejmując nim pro-
jekty dotyczące inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, jednakże pod
warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej sta-
nowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub in-
stalacjom nawadniającym lub melioracyjnym.

Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów art. 67 ust. 1b i art. 100
ust. 2, co oznacza, że w wyniku nowelizacji wprowadzono uregulowanie, które
stanowi, iż do zamówień sektorowych nie stosuje się ograniczeń co do czasu
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trwania umowy na dodatkowe dostawy, jak również czasu trwania umowy ra-
mowej (art. 133 ust. 3 ZamPublU).

W ramach zamówień o tym charakterze nie stosuje się obowiązkowych wyklu-
czeń, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ZamPublU, oraz w przy-
padku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ZamPublU, jeżeli osoba, o której
mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d (art. 133 ust. 5 ZamPublU).

Istotnie zmieniono art. 134 ZamPublU w zakresie trybów, w jakich będzie
można udzielać zamówień sektorowych. Przede wszystkim zamawiającym
tym umożliwiono skorzystanie z nowego trybu zamówienia, jakim jest part-
nerstwo innowacyjne. Obok braku obowiązku stosowania przesłanek wyboru
trybu do negocjacji z ogłoszeniem, przesłanki nie będą także stosowane do
dialogu konkurencyjnego.

Po zmianie ZamPublU zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamó-
wienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55
i art. 60b ZamPublU nie stosuje się.

Nowelizacja zwiększyła także możliwości zawierania umów ramowych przez
zamawiających sektorowych, poprzez zastosowanie – obok przepisów doty-
czących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prze-
targu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem – także trybu dialogu kon-
kurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający określa zasady
i sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej w SIWZ, przy czym
może być ona zawarta na podstawowy okres ośmiu lat, a nie tak jak w przy-
padku zamówień klasycznych na cztery lata.

Obok umów ramowych zamawiający sektorowi otrzymali także możliwość
ustanawiania dynamicznego systemu zakupów (art. 134 ust. 2c ZamPublU).

Ważną zmianą w art. 134 ZamPublU jest także ustanowienie jednego terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w trybie przetargu ograniczo-
nego lub negocjacji z ogłoszeniem, co do zasady 30-dniowego od dnia prze-
kazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub
przekazania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, który w wyjątko-
wych przypadkach może być skracany do 15 dni. Nie uległy zmianie terminy
składania ofert, z tym że w przypadku trybu dialogu konkurencyjnego lub
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partnerstwa innowacyjnego zamawiający może wyznaczyć termin składania
ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Podobnie jak w przypadku zamówień klasycznych, wprowadzono możliwość
ograniczenia liczby wykonawców, których zamawiający zaprosi odpowiednio
do składania ofert, do negocjacji albo do udziału w dialogu.

Należy jednak podkreślić, że zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamó-
wieniu, ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców lub
w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania kryteria selekcji, które za-
mierza stosować, oraz zapewniającą konkurencję liczbę wykonawców, któ-
rych zamierza zaprosić.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ne-
gocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego
albo partnerstwa innowacyjnego, otrzymują po zakończeniu negocjacji wyko-
nawcy, z którymi zamawiający prowadził negocjacje.

Odnosząc się do zmian w trybie sektorowego zamówienia z wolnej ręki, należy
zauważyć, że przesłanki te dostosowano z uwzględnieniem przepisów o za-
mówieniach klasycznych.

Nowelizacja wprowadza też nowe rozwiązania w zakresie systemu kwalifiko-
wania wykonawców. Wprowadza obowiązek udostępnienia SIWZ na stronie
internetowej najpóźniej od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub
zaproszenia do negocjacji. Przed nowelizacją obowiązek ten dotyczył tylko
ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców (art. 134b
ust. 3 ZamPublU). Ponadto znowelizowany art. 134c ZamPublU, oprócz obo-
wiązku dokonania wyboru wykonawców dopuszczonych do udziału w syste-
mie kwalifikowania wykonawców w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy
od dnia złożenia wniosku, wprowadza obowiązek zawiadomienia przez za-
mawiającego wykonawców w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, że do-
puszczenie lub odmowa dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowa-
nia wykonawców nastąpi po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Zawiadomienie zawiera uzasadnienie. Nowy art. 143d ZamPublU stanowi,
że zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu albo
odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców,
jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia podjęcia decyzji, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. Różnicą w stosunku do doczasowego stanu
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prawnego jest wprowadzenie ograniczenia czasowego dla dokonania zawia-
domienia wykonawców. Ponadto wprowadzono obowiązek poinformowania
wykonawcy o zakończeniu procesu kwalifikowania w odniesieniu do tego wy-
konawcy nie później niż 15 dni przed zamierzonym zakończeniem kwalifiko-
wania (art. 134d ust. 4 ZamPublU).

Nowy art. 135 ust. 4 ZamPublU wprowadza, analogicznie jak w przypadku
zamówień klasycznych, 15-dniowy termin składania ofert w przetargu nie-
ograniczonym, jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta w okreso-
wym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w ter-
minie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co
najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzę-
dowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może w postępowaniu pro-
wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć termin składania
ofert nie krótszy niż 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną, zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w Dyrektywach
2014/24/UE i 2014/25/UE.

Ponadto w ust. 5a, dodanym do art. 135 ZamPublU, określono zawartość okre-
sowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektoro-
wych, które może zawierać zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sekto-
rowe (w przypadku udzielania zamówienia w trybie przetargu ograniczonego
oraz negocjacji z ogłoszeniem, co wiązać się będzie z możliwością odstąpienia
od publikacji ogłoszenia o zamówieniu). W takim przypadku ogłoszenie to:

1) zawiera wyraźne odniesienie do dostaw, robót budowlanych lub usług
będących przedmiotem zamówienia sektorowego, które ma zostać
udzielone,

2) zawiera wskazanie, że zamówienie sektorowe zostanie udzielone w try-
bie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, bez publika-
cji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie zaproszenia do potwierdze-
nia zainteresowania,

3) zawiera zaproszenie wykonawców do wyrażenia zainteresowania,
4) zawiera dodatkowe informacje określone w załączniku VI, część A, sek-

cje I i II do dyrektywy 2014/25/UE,
5) zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej co najmniej

na 35 dni i nie więcej niż na 12 miesięcy przed dniem wysłania zapro-
szenia do potwierdzenia zainteresowania.
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W miejsce odesłania do odpowiedniego zastosowania art. 48 ust. 2 ZamPublU,
w dodanym ZamPublUZm16 art. 6a określono też minimalną zawartość za-
proszenia do potwierdzenia zainteresowania, na którą ma składać się co naj-
mniej:

1) adres zamawiającego,
2) w przypadku zamówień, o których mowa w art. 34 ust. 1 ZamPublU–

charakter i ilość produktów lub usług będących przedmiotem zamówie-
nia, łącznie ze wszelkimi opcjami dotyczącymi zamówień, o których
mowa w art. 34 ust. 5 ZamPublU, oraz – w miarę możliwości – przewi-
dywany czas przeznaczony na wykonanie tych opcji,

3) przewidywany termin publikacji przyszłych ogłoszeń dotyczących za-
mówień, o których mowa w pkt. 2, oraz zamówień na roboty budowlane,

4) informacja na temat trybu udzielenia zamówienia sektorowego,
5) w stosownych przypadkach – termin rozpoczęcia lub zakończenia reali-

zacji dostaw, robót budowlanych lub usług,
6) warunki ekonomiczne i techniczne, gwarancje finansowe oraz informa-

cje wymagane od wykonawców,
7) kryteria oceny ofert i ich wagę lub, w stosownych przypadkach, kolej-

ność tych kryteriów według ich ważności od najważniejszego do naj-
mniej ważnego, jeżeli nie zostało to określone: w okresowym ogłoszeniu
informacyjnym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w zaproszeniu do
składania ofert lub do negocjacji,

8) adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ,
9) w sytuacjach określonych w art. 10c i art. 10d ZamPublU, miejsce i ter-

min udostępnienia SIWZ oraz język lub języki, w jakich jest sporzą-
dzona.

Artykuł 136 ust. 1 ZamPublU po nowelizacji ujednolica przesłanki zwolnienia
z obowiązku stosowania przepisów ZamPublU. Po nowelizacji w stosunku do
wszystkich przedmiotów zamówienia ZamPublU nie stosuje się do zamówień
sektorowych, jeżeli są udzielane podmiotom:

1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozda-
nia finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

2) w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, po-
siadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, spra-
wują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo miano-
wania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
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3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, po-
siadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji zama-
wiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub posia-
dają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego
lub zarządzającego,

4) które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt. 3 wpły-
wowi innego przedsiębiorcy

– jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przycho-
dów tych podmiotów, osiąganych ze świadczenia usług, dostaw lub wykony-
wania robót budowlanych, pochodziło ze świadczenia usług, dostaw lub wy-
konywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o któ-
rych mowa w pkt. 1–4; w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 3 lata, uwzględnia się przychody uzyskane w okresie tej działal-
ności oraz przychody, które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym do
upływu 3 lat.

Obok dotychczasowego obowiązku przekazywania Komisji Europejskiej infor-
macji o:

1) udzielaniu zamówień sektorowych w celu odsprzedaży lub wynajmu
przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawia-
jący nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub
wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ogra-
niczeń sprzedawać lub wynajmować na tych samych warunkach co za-
mawiający,

2) udzieleniu koncesji na roboty budowlane w ramach zamówień sektoro-
wych, jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykonywania działalno-
ści, o której mowa w art. 132 ZamPublU,

– nowelizacja wprowadziła także obowiązek informacyjny w zakresie braku
stosowania ZamPublU w zakresie zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane
w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132 ZamPublU, poza
obszarem UE, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znaj-
dująca się na obszarze UE lub obszar UE (zgodnie z nowym art. 138 ust. 4
ZamPublU).

Artykuł 138c ZamPublU dotyczy wymagań, jakie zamawiający może sta-
wiać w zakresie zasad oraz podmiotowych i przedmiotowych warunków
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udziału w postępowaniu, udziału w postępowaniu. Od dnia wejścia w życie
ZamPublUZm16 zamawiający będzie mógł odrzucić ofertę:

1) w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub
państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to
w SIWZ – w przypadku zamówienia na dostawy,

2) w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wy-
posażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkow-
skich UE, państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowa-
niu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady
stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%, jeżeli
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie
jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu – w SIWZ (nowy
art. 138c ust. 1 pkt 4 ZamPublU).

Ponadto w miejsce odstąpienia od wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 2 i 3 ZamPublU zamawiający będzie mógł odstąpić od obowiązku wyklu-
czenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą prze-
słanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ZamPublU, jeżeli stosowne
zastrzeżenie zostało zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postę-
powanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu – w SIWZ
(art. 138c pkt 5 ZamPublU).

Dodano też pkt 6 w art. 138c ust. 1 ZamPublU, zgodnie z którym zamawiający
będzie mógł wymagać złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub
dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo dopuścić taką możliwość.
Jednakże nie będzie mógł żądać od wykonawców testów lub innych dowodów
na określone okoliczności, jeżeli wykonawca wcześniej przedstawił dowody
na ich potwierdzenie (dodany ust. 1a w art. 138c ZamPublU).

Artykuł 138c ust. 2 ZamPublU przewiduje, że jeżeli nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o ta-
kiej samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, a w SIWZ nie przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z art. 138c
ust. 1 pkt 4 ZamPublU, zamawiający wybiera ofertę, która nie mogłaby zo-
stać odrzucona na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 ZamPublU. Ceny przedsta-
wione w ofertach są takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej
oferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby zostać odrzucone na podsta-
wie art. 138c ust. 1 pkt 4 ZamPublU, nie przekracza 3%.
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Wraz z nowelizacją dodano jednak zastrzeżenie, że przepisu tego nie stosuje
się, jeżeli jego zastosowanie prowadziłoby do nabycia urządzeń niekompa-
tybilnych z urządzeniami, którymi dysponuje zamawiający, innymi trudno-
ściami technicznymi w eksploatacji i utrzymaniu urządzeń lub wymagałoby
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów (art. 128c ust. 3 ZamPublU).

Wprowadzono też nową regulację dotyczącą sektora energetycznego i zwią-
zaną z jego bezpieczeństwem. Zgodnie z art. 138c ust. 5 ZamPublU je-
żeli zamawiający jest operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycz-
nego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, w rozumieniu PrEnerg,
a przedmiotem zamówienia są usługi niezbędne do zapewnienia przez tego
operatora prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroener-
getycznego, niezawodności jego pracy i utrzymywania parametrów jako-
ściowych energii elektrycznej, których warunki świadczenia są określone w in-
strukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 PrEnerg, zamawiający może wybrać
kilka ofert złożonych przez kilku wykonawców, jeżeli możliwość taka została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wsz-
czynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu – w SIWZ.

Jak stanowi art. 9g ust. 1 PrEnerg operator systemu przesyłowego i opera-
tor systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio in-
strukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploata-
cji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej „instrukcjami”.

Zgodnie z art. 9g ust. 3 PrEnerg instrukcje opracowywane dla sieci gazowych
określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników
systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych,
połączeń międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich,

2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną
infrastrukturą pomocniczą,

3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego,
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych,
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycz-

nymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami,
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych

obsługi użytkowników systemu.
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Natomiast instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają
szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu
oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń
odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpo-
średnich,

2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną
infrastrukturą pomocniczą,

3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycz-
nego, w tym uzgadniania planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13
PrEnerg,

4) współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych,
w tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV i niezbędnego układu po-
łączeń sieci oraz zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania in-
formacji,

5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycz-
nymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrów jakościowych energii elektrycznej, standardów jakościo-
wych obsługi użytkowników systemu oraz zasad prowadzenia rozliczeń,
w tym ustalania terminów wnoszenia opłat przez użytkowników sys-
temu,

7) wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej
i warunków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania,

8) wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej,

9) niezbędnych wielkości rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych
i połączeń międzysystemowych.

Instrukcja opracowywana przez operatora systemu przesyłowego powinna
także zawierać wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarzą-
dzania ograniczeniami systemowymi, określającą:

1) warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu
i zarządzania ograniczeniami systemowymi;

2) procedury:
a) zgłaszania i przyjmowania przez operatora systemu przesyłowego

elektroenergetycznego do realizacji umów sprzedaży oraz progra-
mów dostarczania i odbioru energii elektrycznej,
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b) zgłaszania do operatora systemu przesyłowego umów o świadcze-
nie usług przesyłania paliw gazowych lub energii elektrycznej,

c) bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego bi-
lansowania,

d) zarządzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposób rozlicza-
nia kosztów tych ograniczeń,

e) awaryjne;
3) sposób postępowania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrze-

nia w paliwa gazowe lub energię elektryczną;
4) procedury i zakres wymiany informacji niezbędnej do bilansowania sys-

temu i zarządzania ograniczeniami systemowymi;
5) kryteria dysponowania mocą jednostek wytwórczych energii elektrycz-

nej, uwzględniające, w przypadku elektrowni jądrowych, wymagania
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej okre-
ślone przepisami PrAtom oraz kryteria zarządzania połączeniami syste-
mów gazowych albo systemów elektroenergetycznych;

6) sposób przekazywania użytkownikom systemu informacji o warunkach
świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej oraz pracy krajo-
wego systemu elektroenergetycznego.

Podkreślić należy, że zgodnie z wymogiem art. 9g ust. 6a PrEnerg warunki
w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa
w art. 9g ust. 6 pkt 1 PrEnerg, powinny umożliwiać dokonywanie zmian gra-
fiku handlowego w dniu jego realizacji oraz bilansowanie tego systemu także
przez zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez odbiorców niespowo-
dowane wprowadzonymi ograniczeniami, o których mowa w art. 11 ust. 1
PrEnerg.


