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DY S KU S J A R E D A KC Y J N A

Wddniu 17 kwietnia 2015 r. w Redak-
cji naszego miesi´cznika odby∏a
si´ dyskusja poÊwi´cona czekajà-

cym nas zmianom przepisów o zamówie-
niach publicznych. Muszà one nastàpiç
w terminie do dnia 18 kwietnia przysz∏ego
roku, bowiem wówczas up∏ywa termin im-
plementacji do porzàdku prawnego krajów
cz∏onkowskich UE nowych „zamówienio-
wych” dyrektyw.

Jednak˝e nie tylko ten fakt determinuje koniecz-
noÊç zmian w obowiàzujàcych obecnie przepi-
sach. Kilkadziesiàt nowelizacji Prawa zamówieƒ
publicznych, przeprowadzonych w okresie jede-
nastu lat jego obowiàzywania, znacznie obni˝y∏o
jakoÊç zawartych w nim przepisów, a w wielu
przypadkach utrudni∏o ich stosowanie.

O problemach tych dyskutowali czo∏owi eks-
perci w dziedzinie zamówieƒ publicznych:
Andrzej BanaÊ, Tomasz Czajkowski, Janusz
Dolecki, W∏odzimierz Dzier˝anowski, Jacek
Kaczmarczyk, Zbigniew Leszczyƒski, Jerzy
Pieróg, Pawe∏ Przychodzeƒ, Piotr Âwiàtecki,
Piotr Zatyka. Dyskusj´ prowadzi∏ redaktor
naczelny miesi´cznika „Zamówienia Publicz-

ne Doradca”, a przys∏uchiwali si´ jej dzienni-
karze – Katarzyna Borowska z „Rzeczypo-
spolitej” oraz S∏awomir Wikariak z „Dzienni-
ka Gazety Prawnej”.

Kilka dni po przeprowadzeniu dyskusji redakcyj-
nej, na portalu Urz´du Zamówieƒ Publicznych
oraz na stronie internetowej Rzàdowego Cen-
trum Legislacji zamieszczony zosta∏ projekt usta-
wy Prawo zamówieƒ publicznych oraz projekt
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us∏u-
gi. Ró˝nice pomi´dzy opublikowanym projektem
Pzp a wczeÊniejszà wersjà tego projektu, która
by∏a przedmiotem dyskusji, sà niewielkie i nie
dotyczà problematyki o kluczowym charakterze.

Poni˝ej publikujemy najciekawsze fragmenty
wypowiedzi uczestników dyskusji. Ca∏y przebieg
dyskusji obejrzeç i wys∏uchaç mo˝na na samo-
rzàdowym portalu Infoonas.pl oraz poprzez stro-
n´ internetowà naszego miesi´cznika.

Tomasz Czajkowski

Celem naszego spotkania jest dyskusja o tym,
jak powinny si´ zmieniç przepisy dotyczàce za-
mówieƒ publicznych. ˚e zmieniç si´ muszà, wia-
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domo od dawna, bo do 18 kwietnia przysz∏ego
roku muszà byç implementowane nowe dyrekty-
wy. Tu zaczyna si´ problem, bowiem nie bardzo
wiadomo, na jakim etapie sà prace zwiàzane
z przygotowaniem nowych przepisów. Kilkana-
Êcie dni temu pojawi∏ si´ projekt ustawy „o sys-
temie zamówieƒ publicznych”, ale nie jest to do-
kument oficjalny i na dobrà spraw´ nikt nie wie,
jaki jest jego status. Informacji na ten temat nie
ma ani na stronie internetowej Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych, ani Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Jednak˝e faktem jest, i˝ projekt nowej ustawy
istnieje, jakimÊ sposobem zosta∏ w Êrodowisku
zamówieniowym rozpowszechniony i stanowi
przedmiot licznych, choç nieformalnych dysku-
sji. I bardzo dobrze, bo najwy˝sza pora, aby
o zmianie przepisów dotyczàcych zamówieƒ pu-
blicznych rozmawiaç. Potwierdzeniem tego jest
nasza obecnoÊç na tym spotkaniu. Ka˝dy z nas
nieomal od pierwszego dnia jest zwiàzany z sys-
temem zamówieƒ publicznych, ka˝dy z nas ma
gruntownà wiedz´ i bogate doÊwiadczenie prak-
tyczne i to w∏aÊnie stanowi naszà legitymacj´ do
wypowiadania si´ na temat teraêniejszoÊci
i przysz∏oÊci polskiego systemu zamówieƒ pu-
blicznych.

W chwili obecnej mamy do czynienia z dwoma
problemami. Pierwszy dotyczy trybu pracy nad
projektem czy to nowej ustawy, czy nowelizacji
ustawy obecnej. Kwestia druga dotyczy zakresu
i charakteru zmian proponowanych w przypi-
sach. W projekcie, który w jakiÊ sposób trafi∏ do
publicznej wiadomoÊci, jest ich bardzo wiele,
i niezale˝nie od tego, jak i kiedy b´dà one ulegaç
modyfikacji, oczywiste jest, i˝ ten dokument sta-
nowi∏ b´dzie podstaw´ koƒcowej wersji projek-
tu, którà przyjmie Rada Ministrów i skieruje do
parlamentu. Pami´taç przy tym musimy, ˝e 18
kwietnia przysz∏ego roku wyznacza dat´, do któ-
rej nowe dyrektywy muszà byç do polskiego pra-
wa implementowane. Pami´taç równie˝ musimy,
˝e rok bie˝àcy jest rokiem wyborczym, co ozna-
cza, ˝e w lipcu, najdalej w sierpniu, odb´dzie si´
ostatnie posiedzenie Sejmu w bie˝àcej kadencji.

W tej sytuacji jawi si´ pytanie, czy nale˝y iÊç
w kierunku g∏´bokich zmian, nie ograniczajàc
si´ do implementacji dyrektyw, czy te˝ wprowa-
dziç do przepisów obecnego prawa wy∏àcznie to,
co konieczne, aby nikt nie mia∏ pretensji, ˝e Pol-
ska nie implementowa∏a w terminie nowych
przepisów europejskich, a potem je poprawiaç,
korygowaç bàdê rozwijaç. A zatem – czy szybkie
zmiany w ustawie ze ÊwiadomoÊcià, ˝e potem
trzeba b´dzie je poprawiaç, czy porzàdna, nowa
ustawa, od nowa regulujàca system, nie tylko
w zakresie okreÊlonym w nowych dyrektywach.
Po wielu przeprowadzonych i nie zawsze uda-
nych nowelizacjach jest wielkie oczekiwanie na
zasadnicze zmiany.

Odbywa si´ coraz wi´cej spotkaƒ, podczas któ-
rych formowane sà stanowiska i postulaty doty-
czàce nowych przepisów. Mi´dzy innymi swoje
rekomendacje przedstawi∏a Konfederacja Lewia-
tan, stanowisko dotyczàce zmian przedstawi∏y
tak˝e Êrodowiska budowlane oraz wielu eksper-
tów. Trudno te˝ nie przypomnieç, i˝ minister go-
spodarki przez wiele miesi´cy prowadzi∏ dzia∏ania
zwiàzane z diagnozowaniem systemu zamówieƒ
publicznych, w wyniku czego powsta∏ obszerny
dokument, nazwany „Bia∏à Ksi´gà”. Jest on do-
st´pny na stronie internetowej Ministerstwa
Gospodarki. Nie widaç jednak, aby projektowane
nowe przepisy uwzgl´dnia∏y zawarte tam postu-
laty. Nie uwzgl´dniajà tak˝e propozycji powsta-
∏ych w wyniku inicjatyw parlamentarnych, jak
chocia˝by zespo∏u powo∏anego przez klub PiS,
który przygotowa∏ obszerne i wa˝ne propozycje
zmian w przepisach. Sàdz´, ˝e porozmawiaç tak-
˝e powinniÊmy o samym projekcie, poczynajàc od
jego tytu∏u „ustawa o systemie zamówieƒ pu-
blicznych”, a tak˝e o jego systematyce oraz treÊci
proponowanych przepisów.

Jerzy Pieróg

Na poczàtek chcia∏bym zwróciç uwag´ na spra-
wy, które sà istotne w kontekÊcie dyskutowanej
problematyki, a przede wszystkim na brak orga-
nu, który kieruje systemem zamówieƒ publicz-
nych. Od ponad roku brak jest Prezesa Urz´du

www.zamowieniapublicznedoradca.pl



8

Zamówieƒ Publicznych i jest to sytuacja niedo-
puszczalna. Tak naprawd´ nie wiadomo, jaki
wp∏yw ta sytuacja ma, lub mo˝e mieç, na treÊç
stanowionego prawa. Bez wàtpienia jednak jest
ona kompromitujàca.

Druga kwestia, o której trzeba koniecznie powie-
dzieç, dotyczy nowych dyrektyw. Przecie˝ wiado-
mo, ˝e dyrektywy nie powsta∏y wczoraj, du˝o
wczeÊniej by∏o te˝ wiadomo, w jakim terminie
trzeba je b´dzie implementowaç. Najpierw ten
problem lekcewa˝ono, a teraz mówi si´, ˝e czas
jest krótki i nie ma kiedy implementacji przepro-
wadziç. Kwiecieƒ przysz∏ego roku zbli˝a si´ bar-
dzo szybko. Nale˝y zapytaç – dlaczego zmarnowa-
no tyle czasu, kto ponosi za to odpowiedzialnoÊç.
Nast´pne pytanie, które nale˝y postawiç, jest ta-
kie – czy staç nas na to, aby po raz kolejny
uchwaliç z∏e prawo? Sytuacja taka jest nie do
przyj´cia. Je˝eli w taki sposób mamy tworzyç
nowe prawo dotyczàce zamówieƒ publicznych,
nie wró˝y to nic dobrego.

Potwierdza to sama treÊç tego projektu, którym
dysponujemy. Jest to po∏àczenie tekstów z dy-
rektyw z tym, co przeniesiono z dotychczasowej
ustawy. Absolutnie niedopuszczalne jest umiesz-
czenie przepisów dotyczàcych Krajowej Izby Od-
wo∏awczej w dziale odnoszàcym si´ do prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Je˝eli tak mamy
tworzyç nowe prawo, to mo˝e lepiej w ogóle go
nie zmieniaç. OczywiÊcie wiem, ˝e musimy
zmienione prawo uchwaliç w terminie okreÊlo-
nym w dyrektywie, ale nikt si´ jakoÊ tym nie
przejmowa∏ rok temu. Powstaje pytanie, jak to
w tej sytuacji zrobiç, obawiam si´ jednak, ˝e nie
ma na nie dobrej odpowiedzi. Nale˝y si´ zasta-
nowiç, czy od razu nie wyd∏u˝yç czasu pracy nad
przygotowaniem projektu, po to, aby przygotowaç
go dobrze. Sàdz´, ˝e by∏oby to lepsze rozwiàzanie
ni˝ amputowanie, tego co jest, i wstawianie no-
wych kawa∏ków z dyrektyw.

W∏odzimierz Dzier˝anowski

Nawiàzujàc do tego, o czym mówi∏ mój przed-
mówca, trzeba przypomnieç, ˝e mamy bardzo

wyraêny przepis, który mówi o tym, i˝ projekty
ustaw przygotowuje prezes Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. Prezesa Urz´du nie ma, i nie bardzo
wiadomo, kto projekt nowej ustawy przygoto-
wuje. W Êwietle konstytucji jest to naruszenie,
które niewàtpliwie mo˝e zostaç podniesione.
Odnoszàc si´ natomiast do pytania, czy imple-
mentowaç dyrektywy szczàtkowo, a potem,
w odpowiednim czasie robiç reset tego, co si´
zrobi∏o szybko, powiedzieç trzeba, ˝e jest to roz-
wiàzanie warte rozwa˝enia.

Obecnie mamy sytuacj´ o tyle innà ni˝ w czasie
przygotowywania projektu Prawa zamówieƒ pu-
blicznych, ˝e musimy ten problem rozwiàzaç na
samym poczàtku nowej perspektywy bud˝eto-
wej. JeÊli nie zdà˝ymy z implementacjà w okre-
Êlonym terminie, b´dziemy mieli spory k∏opot
z procedurà dokonywania wydatków z udzia∏em
Êrodków europejskich, które b´dà traktowane ja-
ko wydatki niekwalifikowane. Bioràc to wszyst-
ko pod uwag´, nale˝y stwierdziç, ˝e chyba jed-
nak lepiej, jeÊli ju˝ znaleêliÊmy si´ w takiej nie-
komfortowej sytuacji braku czasu, przeprowa-
dziç wy∏àcznie implementacj´ obligatoryjnych
przepisów, co stanowi∏oby oko∏o trzydziestu pro-
cent tego, co jest w dyrektywach, do obecnie ist-
niejàcej ustawy. Potem daç sobie pó∏ roku czy na-
wet rok, poniewa˝ niewàtpliwie to, co wyjdzie
w ramach obecnie przygotowywanych zmian,
b´dzie wymaga∏o po takim w∏aÊnie czasie wielu
poprawek. W uj´ciu systemowym i komplekso-
wym stworzenie nowej, dobrej ustawy do kwiet-
nia przysz∏ego roku jest po pierwsze, nierealne,
po drugie, te˝ nierozsàdne.

S∏awomir Wikariak

O ile wiem, za∏o˝enia rzàdu sà takie, ˝e ta usta-
wa nie ma wejÊç pod obrady Sejmu w obecnej
kadencji. Chodzi raczej o to, aby przygotowaç
projekt, który w przypadku wygrania obecnej ko-
alicji szybko, zaraz po wyborach, trafi do nowego
Sejmu albo b´dzie przekazany nowemu rzàdo-
wi w przypadku wyborów przegranych. Tak na-
prawd´ wybory zdecydujà o tym, co si´ mo˝e
staç czy co si´ stanie z nowà ustawà.
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Pawe∏ Przychodzeƒ

Nie chcia∏bym zaczynaç od narzekania, ale na-
prawd´ o sytuacji, z jakà mamy do czynienia, nie
da si´ nic dobrego powiedzieç. To przecie˝ kolejny,
nie bardzo ju˝ wiadomo który przypadek fatalnej
legislacji. Rozmawiamy dzisiaj o dokumencie,
który nie ma ˝adnego oficjalnego charakteru, ale
wiadomo skàdinàd, ˝e jest któràÊ wersjà projektu
nowej ustawy. JeÊli taki projekt jest, nale˝y posta-
wiç pytanie, dlaczego Urzàd Zamówieƒ Publicz-
nych nie zaproponowa∏ dyskusji na jego temat.

W roku ubieg∏ym odby∏a si´ szeroka debata, za-
inicjowana i prowadzona przez ministra gospo-
darki, w wyniku której powsta∏ dokument, na-
zwany „Bia∏à Ksi´gà”. RównoczeÊnie powstaje
projekt zmian w przepisach dotyczàcych zamó-
wieƒ publicznych, który w wielu elementach po-
zostaje w sprzecznoÊci do tego, co znajduje si´
w dokumencie przygotowanym przez Minister-
stwo Gospodarki. Trudno zrozumieç, dlaczego tak
si´ dzieje, dlaczego ten dokument nie jest wyko-
rzystany podczas prac nad projektem nowych
przepisów o zamówieniach publicznych. JeÊli
natomiast ten dokument czy materia∏, o którym
dzisiaj dyskutujemy, nie ma charakteru formal-
nego, powa˝nie dyskutowaç mo˝emy jedynie
o dokumencie z siedemnastego grudnia ubieg∏e-
go roku, który nosi∏ tytu∏ „Informacja o koncep-
cji wdro˝enia nowych dyrektyw”.

Co do terminu przyj´cia nowych przepisów uwa-
˝am, ˝e tym terminem jesteÊmy szanta˝owani.
Przez rok nic si´ ze sprawà nie robi∏o, teraz ma-
my w wariackim tempie, wiedzàc, ˝e nie ma
szans, aby ustawa zosta∏a uchwalona w tej ka-
dencji sejmu, nowà ustaw´ przyjmowaç. Dowie-
my si´ zapewne nied∏ugo, ˝e projekt nale˝a∏o
przyjàç bez poprawek, tak jak zosta∏o to przygo-
towane. Jest kilka takich smutnych preceden-
sów.

Jerzy Pieróg

Niestety, jestem przekonany ˝e nasza praca me-
rytoryczna nad tym projektem ustawy, który

w tym momencie mamy, jest bezprzedmiotowa,
poniewa˝ kiedy ju˝ si´ pojawi wersja oficjalna,
mo˝e to byç coÊ ca∏kiem innego. Wydaje si´
natomiast, i˝ to spotkanie jest absolutnie nie-
zb´dne, bo trzeba powiedzieç wyraênie, ˝e nie
akceptujemy tego, co si´ dzieje woko∏o przygo-
towywanego projektu ustawy. Taka sytuacja mo-
˝e doprowadziç do tego, o czym mówi∏ pan
Dzier˝anowski, mianowicie, ˝e wydatki z nowej
perspektywy bud˝etowej, czynione wed∏ug prze-
pisów nieakceptowanych przez Komisj´, b´dà
uznawane za niekwalifikowane. To jest w∏aÊnie
ten szanta˝ – nie b´dziecie mieli pieni´dzy, jeÊli
nie podniesiecie r´ki za ustawà. Po raz kolejny
stawia si´ nas pod murem. Tak nie mo˝e byç, nie
mo˝na na to wyraziç zgody. PowinniÊmy g∏oÊno
i wyraênie powiedzieç: tak nie wolno robiç, do-
syç tego.

Jacek Kaczmarczyk

Zgadzam si´ z przedmówcà. W odniesieniu do
projektu, którym dysponujemy, na ∏amach
dziennika „Rzeczpospolita”, o ile sobie przypo-
minam z dwudziestego czwartego marca, pani
Jakubowska stwierdzi∏a, ˝e jest to dokument ro-
boczy. I pewnie tak jest w istocie. Siedzi sobie
w Urz´dzie kilku pracowników i coÊ tam przygo-
towujà na podstawie fatalnie przet∏umaczonych
dyrektyw, a do tego pos∏ugujàc si´ fatalnym j´zy-
kiem, który nie jest j´zykiem prawnym, a które-
go my nie jesteÊmy w stanie zaakceptowaç. Nie
mo˝na jednak powiedzieç, i˝ projektu ustawy
nie ma. Bardzo powa˝ny problem wià˝e si´
z brakiem prezesa Urz´du. Gdyby by∏ on powo∏a-
ny, a dok∏adnie ta osoba, która na t´ funkcj´ zo-
sta∏a wskazana przez komisj´ konkursowà, naj-
prawdopodobniej tak by si´ nie dzia∏o. To nie
jest ˝aden materia∏, nad którym mo˝na by∏oby
prowadziç rzeczowà, merytorycznà dyskusj´.
Praktycznie do niczego si´ nie nadaje, poniewa˝
zawiera wiele b∏´dów legislacyjnych oraz mery-
torycznych.

Musimy o tym wszystkim mówiç, jest jednak
pytanie, jak nasz g∏os b´dzie s∏yszany przez
gremia decyzyjne. Dobrze by∏oby, aby z grona

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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ekspertów i specjalistów wyszed∏ g∏os, ˝e to jest
z∏y projekt. Nawiàzujàc natomiast do tego, co
proponowa∏ pan Dzier˝anowski, aby pozostawiç
to z∏e prawo, jakie jest dzisiaj, wprowadziç do
niego niezb´dne przepisy z dyrektyw, a potem
dopiero napisaç nowà ustaw´. Jest to zapewne
jakaÊ metoda wybrni´cia z trudnej sytuacji, bo-
wiem na osiemnastego kwietnia przysz∏ego roku
przepisy dotyczàce zamówieƒ by∏yby zgodne
z prawem europejskim. Pytanie, co póêniej. Pro-
jektu nowej ustawy nie powinni pisaç pracowni-
cy UZP, ale doÊwiadczeni i dysponujàcy wiedzà
praktycznà eksperci. A tak na marginesie – nie
wiem, czy termin osiemnastego kwietnia przy-
sz∏ego roku jest rzeczywiÊcie taki wa˝ny. Niem-
cy, wprowadzajàc poprzednie dyrektywy, wcale
si´ tak bardzo nie spieszyli, wprowadzili je po
oko∏o dwóch latach. Obawiam si´, ˝e obecnie
w podobnej sytuacji jak Polska mogà byç tak˝e
inne kraje.

Powtórzyç te˝ trzeba, ˝e zosta∏ zmarnowany nie
tylko ostatni rok, bo przecie˝ w zasadniczych
kwestiach dyrektywy by∏y znane znacznie wczeÊ-
niej. A przecie˝ w tym czasie mia∏a miejsce
nowelizacja, najgorsza chyba ze wszystkich do-
tychczasowych, która wesz∏a w ˝ycie dziewi´t-
nastego paêdziernika ubieg∏ego roku. Osoby
przygotowujàce t´ nowelizacj´ widzia∏y o tym,
co jest w nowych dyrektywach, i powinny to
uwzgl´dniç.

Tomasz Czajkowski

Zgadzajàc si´ z tym, co powiedziano wczeÊniej,
chcia∏bym powróciç do pewnej bardzo powa˝-
nej kwestii. Je˝eli mamy mówiç powa˝nie
o przygotowaniu dobrego projektu prawa, to
pierwszym krokiem powinna byç ocena tego,
jak w praktyce dzia∏a prawo obecnie obowiàzu-
jàce, jak przez ponad dziesi´ç lat obowiàzywa-
nia sprawdzajà si´ wprowadzone przez nie in-
stytucje. W tym kontekÊcie nale˝a∏oby przeana-
lizowaç, co z tego prawa zostawiç, co poprawiç,
a z czego zrezygnowaç. Tego rodzaju oceny
i analizy powinny byç przeprowadzone nieza-
le˝nie od tego, co jest w dyrektywach, a tak˝e

od tego, kiedy majà wchodziç do porzàdku praw-
nego paƒstw UE.

Je˝eli tego nie zrobimy, ju˝ na samym wst´pie
praca nad nowymi przepisami b´dzie zagro˝ona
niebezpieczeƒstwem pope∏nienia du˝ych b∏´-
dów. Nie mo˝na budowaç czegoÊ nowego
w pró˝ni, a w odniesieniu do systemu zamówieƒ
publicznych nie ma powodu, aby cokolwiek
w pró˝ni budowaç. Kiedy na poczàtku lat dwu-
tysi´cznych zabieraliÊmy si´ do pisania projektu
Prawa zamówieƒ publicznych, zaczynaliÊmy
w∏aÊnie od tego, od oceny i analizy przesz∏oÊci,
od oceny dzia∏ania starej ustawy o zamówie-
niach publicznych.

W∏odzimierz Dzier˝anowski

To jest podejÊcie idealistyczne. Tak zapewne na-
le˝a∏oby zrobiç, ale pami´taç musimy, ˝e jeste-
Êmy tu i teraz, w takiej sytuacji, jakà mamy na
dzisiaj. Nie mo˝emy te˝ uciekaç przed proble-
mem, mówiàc, ˝e projekt nadaje si´ wy∏àcznie
do kosza. Nie mo˝emy uchylaç si´ od wskaza-
nia jakichÊ istotnych, merytorycznych b∏´dów,
jakie zawiera. Je˝eli o nich g∏oÊno i wyraênie
nie powiemy, pozostanà i najprawdopodobniej
znajdà si´ w kolejnych wersjach projektu.
W zwiàzku z tym naszà powinnoÊcià wobec
systemu jest porozmawiaç o tym, co mamy
obecnie, czyli o tym projekcie, którym dyspo-
nujemy.

Janusz Dolecki

Dobrze by∏oby, gdybyÊmy wiedzieli, czy imple-
mentowanie dyrektyw po osiemnastym kwietnia
przysz∏ego roku nie b´dzie nam grozi∏o zabloko-
waniem Êrodków europejskich. Bo to jest bat,
który nad nami wisi i który uwa˝am za bardzo
bolesny. Nie kary za opóênienie implementacji,
tylko wstrzymanie Êrodków. O tym powinniÊmy
pami´taç przede wszystkim. Natomiast trzeba
zastanowiç si´, jak by∏oby najlepiej wykorzystaç
ten czas, jaki nam pozosta∏ do kwietnia przysz∏e-
go roku. Pewnie wszyscy si´ podpisujemy pod ty-
mi pretensjami i ˝alami, które wyra˝ali koledzy,
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bolejemy nad czasem straconym bezpowrotnie,
ale mleko ju˝ si´ rozla∏o. Dzisiaj nie ma ju˝ sen-
su roztrzàsanie tych spraw.

SpotkaliÊmy si´ po to, aby oceniç, na co jest jesz-
cze szansa, a na co jest za póêno w perspektywie
roku, majàc przy tym na uwadze kalendarz czy
kalendarze wyborcze, co oznacza, ˝e czas jest
praktycznie jeszcze krótszy. W zwiàzku z tym
mo˝e darujmy sobie rozmowy o problemach wy-
nikajàcych z zasz∏oÊci, z bezczynnoÊci Urz´du, ze
skandalu zwiàzanego z brakiem prezesa UZP. Za-
stanówmy si´ natomiast nad tym, co z tym
wszystkim mo˝na zrobiç dzisiaj, siedemnastego
kwietnia bie˝àcego roku.

Jacek Kaczmarczyk

Odpowiedê na to pytanie mo˝e byç tylko jedna.
Obecna ustawa po tylu nowelizacjach ju˝ dawno
powinna byç uchylona, a Prawo zamówieƒ pu-
blicznych powinno byç napisane od nowa. Przy
tej okazji powinny byç wdro˝one nowe dyrekty-
wy. Skoro tak si´ nie sta∏o, obecna ustawa mo-
g∏aby nadal funkcjonowaç, tak˝e po osiemna-
stym kwietnia przysz∏ego roku. W mi´dzyczasie
mo˝na by spokojnie przygotowaç nowà, dobrà
ustaw´.

Andrzej BanaÊ

Znaczna cz´Êç tych Êrodków europejskich, które
moglibyÊmy pozyskaç, mo˝e zostaç uznana ze
niekwalifikowane w przypadku nieimplemento-
wania dyrektyw i na tym dzisiaj polega istota
problemu. Nie b´d´ powtarza∏ po raz kolejny te-
go, co wi´kszoÊç tu obecnych wczeÊniej mówi∏a,
natomiast, ˝e nie potrafi´ zrozumieç tego, co si´
wokó∏ tworzenia nowych przepisów dzieje. Od-
r´bny problem stanowi jakoÊç przepisów prawa
europejskiego, a dok∏adnie fatalne t∏umaczenia
na j´zyk polski. Jak si´ okazuje, nie wystarcza
nawet dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego, po-
niewa˝ niezb´dna jest rzetelna, wynikajàca
z praktyki, znajomoÊç przedmiotu, czego akurat
w tym przypadku wyraênie brakuje. Polska wer-
sja dyrektyw ma si´ do tekstów na przyk∏ad

w j´zyku angielskim jak garbaty do Êciany. Na-
tomiast jeÊli b´dziemy próbowali si´ broniç
przed zagro˝eniem wynikajàcym z niedotrzyma-
nia terminu implementacji, czyniàc z ustawy ja-
ki, ˝a∏osny kola˝ przez faszerowanie jej wtyka-
nymi na si∏´ przepisami dyrektywy, to b´dzie
jeszcze wi´ksza katastrofa ni˝ ta, którà mamy
dziÊ.

Piotr Zatyka

Obecna sytuacja jest z∏a i szkodliwa. Dokument,
z jakim mamy do czynienia, trudno jest nazwaç
projektem ustawy wdra˝ajàcym dyrektywy euro-
pejskie dotyczàce zamówieƒ publicznych. Jest
on w istocie zlepkiem nieudolnie skopiowanych
i bezmyÊlnie wklejonych fragmentów dyrektyw.
Uderzajàcy brak spójnoÊci, zarówno w zakresie
terminologii, systematyki, jak równie˝ korelacji
z innymi ga∏´ziami prawa, ÊciÊle powiàzanymi
z Prawem zamówieƒ publicznych, sprawia, ˝e
uchwalenie projektu w takim brzmieniu skutko-
wa∏oby niewyobra˝alnym chaosem i doprowadzi-
∏o przynajmniej do cz´Êciowego parali˝u systemu
zamówieƒ publicznych.

Autorom tego dokumentu brakuje nie tylko ele-
mentarnej wiedzy z zakresu prawa zamówieƒ
publicznych, ale równie˝ z zakresu Prawa cywil-
nego, które ma bezpoÊrednie zastosowanie do
zamówieƒ publicznych, ˝e o innych ga∏´ziach
prawa nie wspomn´.

Abstrahujàc jednak od tego, uchwalenie w tej
kadencji parlamentu projektu, wyra˝ajàcego
w sposób w∏aÊciwy postanowienia nowych dy-
rektyw, jest praktycznie nierealne. Wziàwszy pod
uwag´ kalendarz polityczny jesteÊmy w sytuacji
bardzo podobnej do wdro˝enia poprzednich dy-
rektyw, kiedy projekt nowelizacji zosta∏ przygo-
towany przed koƒcem kadencji parlamentu. No-
wy rzàd mia∏ swojà koncepcj´ nowelizacji, czego
skutkiem by∏o procedowanie zupe∏nie nowego
projektu. Za∏o˝yç nale˝y, i˝ implementacja obec-
nych dyrektyw b´dzie przebiega∏a podobnie, jed-
nak˝e skutki opóênienia ich wdro˝enia mogà byç
dotkliwe.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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Warto zatem podjàç starania w gronie ekspertów
nad propozycjami dotyczàcymi implementacji,
a nast´pnie postaraç si´ upowszechniç je z na-
dziejà, ˝e zostanà wykorzystane przez parlament
nast´pnej kadencji, w celu zapobie˝enia nega-
tywnym skutkom niewdro˝enia dyrektyw. Mam
oczywiÊcie ÊwiadomoÊç, i˝ dzia∏ania te mogà si´
okazaç bezowocne ze wzgl´du na brak zaintere-
sowania kogokolwiek poza gronem ekspertów.

Pawe∏ Przychodzeƒ

RzeczywiÊcie chyba nikogo to nie interesuje, co
powiemy. Mamy doÊwiadczenie mniejsze lub
wi´ksze, ale raczej wszyscy przykre, jak wyglàda
komunikacja z Urz´dem. Szkoda, ˝e nie zosta∏
wykorzystany projekt, który opracowa∏ zespó∏ po-
wo∏any przez klub parlamentarny PiS, a w które-
go przygotowaniu uczestniczy∏em. Prace nad
nim zosta∏y wstrzymane, gdy zosta∏ og∏oszony
i rozstrzygni´ty konkurs na prezesa UZP. Ponie-
wa˝ wygra∏a go osoba kompetentna, wierzyli-
Êmy, jak si´ okaza∏o naiwnie, ˝e szybko zostanie
powo∏ana, co z kolei pozwoli∏oby na terminowe
i poprawne przygotowanie nowej ustawy. Wpisy-
wa∏oby si´ to zarówno w kontekst implementacji
dyrektyw, jak i wydatkowania Êrodków nowej
perspektywy finansowej.

Co do przygotowania projektu nowych przepi-
sów sàdz´, ˝e ze strony opozycji b´dzie, czy by∏a-
by, wola wspó∏pracy, je˝eli takie zaproszenie zo-
sta∏oby skierowane. Wracajàc natomiast do pro-
jektu, o którym dziÊ dyskutujemy, czy naprawd´
sàdzicie, ˝e mo˝na to daç do r´ki zamawiajàcym,
aby to wdra˝ali? Jak zamawiajàcy majà ten akt
prawny prze∏o˝yç na skutecznà absorpcj´ Êrod-
ków? Jest to raczej niewykonalne.

Projekt jest napisany êle, z∏ym j´zykiem, ale to
nie jest z∏y j´zyk dyrektyw, ale autorów projektu.
Sà w nim przepisy, które musia∏em czytaç cztery
razy, aby coÊ zrozumieç, i dalej nie mam pewno-
Êci, czy zrozumia∏em dobrze. Sà tak˝e sprzeczno-
Êci oraz sporo przepisów kompletnie nic niezna-
czàcych. Zatem jeÊli mamy do wyboru, czy nale-
˝y pracowaç nad tym projektem, czy te˝ przyjàç

fatalne rozwiàzanie na∏o˝enia kolejnej protezy
na obecnà ustaw´, to ja jestem zwolennikiem te-
go drugiego rozwiàzania.

W∏odzimierz Dzier˝anowski

Zgadzam si´ z przedmówcà. Zaczà∏em od tego, ˝e
lepiej by∏oby najpierw wprowadziç istotnà no-
welizacj´ proeuropejskà, a potem dopiero po-
wa˝nie napisaç nowà ustaw´. Natomiast to, co
mo˝emy zrobiç, to odnieÊç si´ do tego, co jest,
pokazaç to, co jest naszym zdaniem b∏´dem, bo
byç mo˝e akurat ten nasz g∏os zostanie us∏ysza-
ny, a mo˝e nawet wys∏uchany. W tej sytuacji
sk∏ania∏bym si´ ku temu, aby wymieniç ca∏à list´
wad, które moim zdaniem, sà zasadnicze. Gdyby
zaczàç od rzeczy ogólnych.

Po pierwsze, jest fatalna systematyka. Jak mo˝-
na opisaç najpierw wybór oferty najkorzystniej-
szej, a potem tryby udzielania zamówienia? Po
drugie, jest fatalny aparat poj´ciowy, a w∏aÊciwie
dwa odr´bne aparaty poj´ciowe, bowiem zupe∏-
nie nie wiadomo, dlaczego równolegle u˝ywa si´
poj´ç zarówno z dyrektywy, jak i ze starej ustawy.
JeÊli si´ wprowadza poj´cia „kandydat”, „ofe-
rent”, „wykonawca”, nie dyskutuj´, czy celowo,
czy niecelowo, to nale˝y wprowadziç je konse-
kwentnie, a nie u˝ywaç poj´cia wykonawca
w miejsce kandydat czy oferent, bo to si´ wszyst-
ko nie trzyma kupy.

Po trzecie, ca∏kowicie pomini´to kwestie instytu-
cjonalne, to znaczy nic nie zmieniono w zakresie
na przyk∏ad funkcjonowania Krajowej Izby Od-
wo∏awczej. Po czwarte, zupe∏nie zlekcewa˝ono
obszar kontroli zamówieƒ publicznych. Zosta-
wiono wy∏àcznie to, co jest, bezrefleksyjnie, bez
jakichkolwiek usprawnieƒ. Ca∏kowicie tak˝e zre-
zygnowano z usuni´cia faktycznych wad, które
ostatnie lata funkcjonowania obecnej ustawy al-
bo pokaza∏y, albo je wprowadzi∏y, bo przecie˝ te
wady w du˝ej mierze wzi´∏y si´ z kolejnych no-
welizacji. Mo˝na by si´ tu pos∏u˝yç skandalicz-
nym przyk∏adem pozostawienia przes∏anki do
uniewa˝nienia post´powania, znacznie bardziej
otwartej ni˝ w Kodeksie cywilnym. W Kodeksie
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mamy przynajmniej wymóg zasygnalizowania
przes∏anek do uniewa˝nienia post´powania
w regulaminie przetargu bàdê w og∏oszeniu,
w projekcie naszej ustawy mamy stwierdzenie,
˝e mo˝esz uniewa˝niç post´powanie zawsze,
kiedy to jest uzasadnione, to znaczy, kiedy ci si´
to spodoba. Tego typu przyk∏adów sà dziesiàtki.
Jak je spróbujemy wykazaç, mo˝e przynajmniej
cz´Êç zostanie zauwa˝ona i mo˝e ktoÊ spróbuje
je usunàç.

Zbigniew Leszczyƒski

Obecna ustawa i zawarte w niej przepisy powo-
dujà liczne problemy w trakcie ich stosowania.
Niektóre z nich opisa∏em w grudniowym nume-
rze „Doradcy”. Na przyk∏ad – podpisujàc umow´
jako zamawiajàcy, wiemy, kto jest jej drugà stro-
nà, natomiast nie wiemy, kto b´dzie jej fizycz-
nym wykonawcà. Wykonawca, który wpisuje do
oferty podwykonawców, mo˝e ich w ka˝dej
chwili wyrzucaç, zmieniaç, nie ma tu ˝adnych
regu∏. To sà rzeczywiste problemy zamówieƒ pu-
blicznych, a nie stosowanie jednego kryterium
ceny przy ocenie ofert.

Obowiàzek zamawiajàcego dochodzenia, czy ce-
na jest ra˝àco niska, powoduje, ˝e musi on w tej
sprawie wysy∏aç pisma do wszystkich wykonaw-
ców. OÊmiesza to zamawiajàcego i powoduje, ˝e
wykonawcy manipulujà cenà, dostosowujàc jà
do ceny, jaka by∏a odczytana podczas otwarcia
ofert. Mówimy, ˝e najtaƒszy to najgorszy, a czy
najdro˝szy to najlepszy? Czy dro˝szy zrobi lepiej
ni˝ najtaƒszy? Przecie˝ firmy dzia∏ajà dla zysku.
Walczenie z ra˝àco niskà cenà jest wed∏ug mnie
niepotrzebne, poniewa˝ i tak nie ma pewnoÊci,
˝e dro˝szy lepiej wykonana zamówienie. JeÊli
chodzi o warunki udzia∏u w post´powaniu – dzi-
siaj praktycznie nie ma mo˝liwoÊci wykluczenia
wykonawców, którzy w przesz∏oÊci coÊ êle wyko-
nywali. Ponadto im wi´cej warunków wstawia
si´ do specyfikacji, tym wi´ksze prawdopodo-
bieƒstwo, ˝e firma sk∏adajàca ofert´ b´dzie tylko
organizatorem, a nie wykonawcà zamówienia.
Natomiast w sprawie zmiany przepisów jestem
za nowelizacjà, a nie za nowà ustawà.

System trwa tyle lat, ˝e nale˝y go modyfikowaç,
a nie ca∏kowicie przewracaç to, co zosta∏o
w okresie ponad dwudziestu lat ugruntowane.
Co do projektu nowej ustawy – jest ju˝ nowsza
wersja od tej, o której by∏a mowa. Nie nosi tytu-
∏u „ustawa o systemie zamówieƒ publicznych”,
wrócono do tytu∏u obecnego. Oznacza to, ˝e b´-
dzie odr´bna ustawa dotyczàca koncesji. Nowa
wersja niewiele ró˝ni si´ od poprzedniej. Na plus
zaliczy∏bym przede wszystkim wprowadzenie
poj´ç „kandydat”, „oferent”, „wykonawca”, pod
warunkiem oczywiÊcie, ˝e b´dzie to wszystko
ujednolicone. Dobrym rozwiàzaniem jest te˝ do-
puszczenie wykluczenia po wyroku sàdu, podob-
nie jak mo˝liwoÊç zastrze˝enia, ˝e kluczowe
cz´Êci zamówienia b´dzie musia∏ wykonaç wyko-
nawca lub wspólnik bàdê konsorcjant. Dobrym
rozwiàzaniem jest mo˝liwoÊç przekazywania
„wiarygodnoÊci” i doÊwiadczenia tylko wtedy,
gdy przekazujàcy b´dzie uczestniczy∏ w wykony-
waniu zamówienia, a nie doradza∏. Dobrym roz-
wiàzaniem jest to, ˝e dokumenty b´dzie sk∏ada∏
przed podpisaniem umowy tylko ten, kto wygra
przetarg. Dobrze zdefiniowanie jest istotna
zmiana umowy,

Co do systematyki ustawy uwa˝am, ˝e powinna
byç zachowana dotychczasowa, poniewa˝ wszy-
scy si´ do niej przyzwyczaili. Bezwzgl´dnie po-
winien zostaç zachowany dokument o nazwie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W projekcie wyst´pujà dokumenty post´powa-
nia, w tym regulamin, który ma wymyÊliç za-
mawiajàcy. Mówi si´ te˝ o elektronicznych ofer-
tach oraz o certyfikowanym podpisie. Uwa˝am,
˝e nale˝y zachowaç mo˝liwoÊç sk∏adania ofert
w wersji papierowej. Nie nale˝y te˝ utrzymywaç
zakazu stosowania ceny jako jednego kryte-
rium.

Jacek Kaczmarczyk

Z tego, co powiedzia∏ pan Leszczyƒski, wynika,
˝e mówimy o dwóch ró˝nych dokumentach. My
dysponujemy tak zwanà wersjà roboczà z marca,
a jest ju˝ wersja nowsza. Kolejna wersja ma si´
podobno ukazaç w przysz∏ym tygodniu.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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Tomasz Czajkowski

Nie stanowi wielkiej ró˝nicy, czy dyskutujemy
o dokumencie z marca, czy o póêniejszej wersji
projektu. Ró˝nice pomi´dzy nimi sà stosunkowo
niewielkie. Nie sàdz´ tak˝e, aby by∏y istotne
ró˝nice pomi´dzy nimi a dokumentem, który b´-
dzie mia∏ status oficjalnego projektu. Tak czy
inaczej nie starczy nam czasu, aby omówiç na-
wet wa˝niejsze rozwiàzania oraz instytucje,
wskazaç, z którymi si´ zgadzamy bàdê nie zga-
dzamy. Proponuj´ zatem, aby skoncentrowaç si´
na kwestiach zasadniczych, o charakterze syste-
mowym.

W sprawie sposobu implementacji dyrektyw,
a tym samym zmiany obecnie obowiàzujàcych
przepisów, zdania mamy, jak widaç, podzielone.
Cz´Êç z nas opowiada si´ za nowelizacjà obecnej
ustawy, nawet prowizorycznà, którà póêniej b´-
dzie si´ poprawiaç, ale unikajàc zarzutu niedo-
trzymania terminu implementacji, cz´Êç uwa˝a,
i˝ nale˝y przygotowaç ustaw´ od nowa, nawet
ryzykujàc przekroczenie terminu wdro˝enia dy-
rektyw. Jestem zwolennikiem drugiej opcji, zde-
cydowanie sprzeciwiam si´ pomys∏om noweliza-
cji obecnej ustawy.

Piotr Âwiàtecki

Nasza dyskusja nie powinna stwarzaç wra˝enia,
˝e jesteÊmy generalnie przeciw. Je˝eli chcemy,
˝eby nikt si´ z nami nie liczy∏, ˝eby nasze gada-
nie nie mia∏o ˝adnego znaczenia, to mnó˝my za-
rzuty: ˝e tryb post´powania legislacyjnego jest
niew∏aÊciwy, ˝e naruszana jest konstytucja, bo
nie powo∏ano prezesa UZP. Brak w tych kryty-
kach konsekwencji. Najpierw stwierdzacie, i˝ nie
ma ˝adnego oficjalnego projektu nowelizacji
Pzp, po czym dokonujecie jego mia˝d˝àcej kryty-
ki, wskazujàc na szczegó∏owe rozwiàzania. Prze-
cie˝ wiemy wszyscy, ˝e dopiero, gdy projekt zo-
stanie opublikowany, stanie si´ dokumentem
oficjalnym. DziÊ zwyczajnie nie ma o czym ga-
daç. JeÊli spodziewamy si´ szybkiego post´po-
wania ustawodawczego, dzisiaj ju˝ powinniÊmy
sprecyzowaç nasze oczekiwania.

Proponuj´ sformu∏owanie przez nasze Êrodowi-
sko opinii, ˝e nie nale˝y nawiàzywaç do obecnie
obowiàzujàcego Prawa zamówieƒ publicznych.
Mo˝e by∏oby najlepiej, gdyby pojawi∏ si´ ktoÊ, kto
potrafi∏by, znajàc funkcjonowanie rynku zamó-
wieƒ publicznych, napisaç t´ ustaw´ ca∏kowicie
na nowo, nie korzystajàc z tekstu PZP. My wszys-
cy tu obecni jesteÊmy zdeterminowani przepisa-
mi tej ustawy, przyzwyczailiÊmy si´ do niej.
A mo˝e lepiej by∏oby spojrzeç na to w zupe∏nie
inny sposób, odwa˝niejszy, rewolucyjny. Sà prze-
cie˝ w Prawie zamówieƒ publicznych liczne po-
stanowienia, które ra˝à i irytujà, na przyk∏ad to,
˝e pos∏uguje si´ ono swoim w∏asnym j´zykiem,
ignoruje j´zyk polskiego systemu prawnego.
Przyk∏adem jest u˝ytkowanie w Prawie zamó-
wieƒ publicznych, ró˝niàce si´ od u˝ytkowania
w Kodeksie cywilnym, kolejnym – ró˝ne znacze-
nia robót budowlanych w Pzp i w Prawie budow-
lanym. Dlatego uwa˝am, ˝e jako Êrodowisko mie-
si´cznika „Doradca” powinniÊmy dà˝yç do tego,
aby Prawo zamówieƒ publicznych by∏o zrozumia-
∏e dla wszystkich jego adresatów, nie tylko dla
prawników, którzy zajmujà si´ zamówieniami
publicznymi.S∏usznie wi´c redaktor naczelny po-
wiedzia∏, ˝e jest za napisaniem porzàdnej nowej
ustawy. Ja jako stary legislator jestem za tym, aby
wszystkie ustawy by∏y pisane porzàdnie.

Dlatego o pomyÊle nowelizacji obecnego Prawa
zamówieƒ publicznych myÊl´ ze strachem, bo te-
go si´ ju˝ nie da zrobiç dobrze, zbyt wiele by∏o
ju˝ zmian i nazbyt wiele jest niekonsekwencji.
Poprawiajàc w jednym miejscu, zepsuje si´ w in-
nym. Niepokoi mnie te˝ u˝ywanie argumentu, i˝
to tylko koniecznoÊç implementowania dyrek-
tyw powoduje koniecznoÊç przygotowania nowej
ustawy. Nie dlatego powinna powstaç nowa
ustawa, ˝e musimy implementowaç dyrektywy,
tylko dlatego, ˝e obecnie obowiàzujàca ustawa
ma wiele wad systemowych. Poprawy wymaga
terminologia, niew∏aÊciwa jest systematyka, któ-
ra nie ma ani logicznej, ani chronologicznej pod-
stawy. Do tego dochodzi nadmierna kazuistyka,
powodowana g∏ównie przez wprowadzanie ko-
lejnych „uszczelnieƒ”, które zwykle powodo-
wa∏y „przecieki” obok, powodujàce koniecznoÊç
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wprowadzenia kolejnych „uszczelnieƒ”. Dlatego
te˝ piszàc nowe Prawo zamówieƒ publicznych,
nie mo˝na opieraç si´ na obecnym tekÊcie, bo-
wiem powielone zostanà jego wady.

Ponadto, zastanawiajàc si´ nad nowà ustawà,
warto rozwa˝aç wszelkie zmiany. Na przyk∏ad:
rozmawiamy o tym, ˝e tyle ju˝ czasu nie ma
prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych; a mo˝e
warto zadaç sobie pytanie, czy Rzeczpospolitej
jest w ogóle niezb´dny UZP? Nie powinno byç tu
tematów tabu – odwa˝my si´ pytaç o potrzeb´
utrzymywania KIO, o konstrukcj´ instytucji
skarg i odwo∏aƒ, a mo˝e i protestów?

Andrzej BanaÊ

Mo˝e w∏aÊnie powinniÊmy przypomnieç o rzeczy,
wydaje si´, najbardziej oczywistej. Mianowicie
o tym, ˝e istnieje rozporzàdzenie Rady Mini-
strów, bodaj˝e z grudnia 2002, które szczegó∏owo
reguluje kwestie legislacji. Tam jest napisane
mi´dzy innymi, ˝e je˝eli jakieÊ prawo by∏o wiele
razy zmieniane, nale˝y je napisaç od nowa. Bez
wzgl´du wi´c na poÊpiech, o którym by∏a mowa,
powinien zostaç napisany projekt nowej ustawy.

Tomasz Czajkowski

WyjaÊnijmy te˝ sobie, dlaczego w tej chwili roz-
mawiamy o tym wszystkim. Nie dlatego, ˝e
wczeÊniej nikt nic nie mówi∏ o koniecznoÊci
zmiany Prawa zamówieƒ publicznych, bo prze-
cie˝ na ten temat mówiono wielokrotnie. Nikt
jednak tego nie s∏ucha∏ i nie chcia∏ na ten temat
rozmawiaç, wszelka krytyka, postulaty, ostrze˝e-
nia gdzieÊ si´ rozmywa∏y. Dopiero pojawienie si´
nowych dyrektyw spowodowa∏o, ˝e w sprawie
zmiany Pzp coÊ si´ zacz´∏o dziaç. Raptem si´
okaza∏o, ˝e jest jakiÊ termin, ˝e trzeba przepisy
europejskie implementowaç. Okaza∏o si´ tak˝e,
i˝ to nie wystarczy, bo obecna ustawa zosta∏a tak
popsuta, i˝ jedynie wdro˝enie nowych dyrektyw
niczego nie za∏atwi.

Trudno mi si´ te˝ zgodziç z poglàdem, i˝ nie ma
znaczenia brak prezesa UZP. Jest to zapewne do-

bry temat do rozwa˝aƒ w kontekÊcie systemo-
wym, ale obecnie, na etapie tworzenia projektu
nowego prawa, ten brak jest ewidentnie szkodli-
wy. Go∏ym okiem widaç brak lidera, kogoÊ, kto
pokierowa∏by procesem pracy nad projektem
oraz wszystkimi zwiàzanymi z tym dzia∏aniami.
Jestem przekonany, i˝ gdyby we w∏aÊciwym cza-
sie powo∏ano wskazanego przez komisj´ konkur-
sowà kandydata na prezesa, taka sytuacja nie
mia∏aby miejsca.

Jacek Kaczmarczyk

Chcia∏bym tylko dodaç, gdy˝ zaniepokoi∏a mnie
wypowiedê jednego z przedmówców, ˝e Prawo
zamówieƒ publicznych powinno byç tak napisa-
ne, ˝eby zrozumia∏ je nie tylko prawnik, ale
przede wszystkim u˝ytkownicy tego prawa, to
znaczy zamawiajàcy i wykonawcy, a pracownicy
tych podmiotów zajmujàcy si´ zamówieniami
w ponad dziewi´çdziesi´ciu procentach nie sà
prawnikami.

Pawe∏ Przychodzeƒ

Patrz´ w kalendarz i widz´, ˝e zosta∏o jeszcze kil-
ka posiedzeƒ Sejmu do koƒca kadencji – mo˝e
siedem, mo˝e osiem. Jest to zdecydowanie za
ma∏o, aby ten projekt wprowadziç pod obrady.
Potem mamy wakacje, potem jest kampania wy-
borcza, a nast´pnie wybory w paêdzierniku.
Pierwsze posiedzenie Sejmu to wybór marsza∏ka
oraz przewodniczàcych komisji. W najlepszym
razie projekt nowego Prawa zamówieƒ publicz-
nych móg∏by wejÊç pod obrady w po∏owie grud-
nia, ale pod warunkiem, ˝e rzàdziç b´dzie obec-
na koalicja. Nowa koalicja bez wàtpienia wpro-
wadzaç b´dzie w∏asne projekty, a ten projekt
raczej nie znajduje si´ w ich zainteresowaniu.

Janusz Dolecki

Majàc na uwadze ju˝ bardzo ograniczony czas
na implementacj´ przepisów europejskich, ko-
nieczne jest chyba rozwa˝anie nast´pujàcych
okolicznoÊci: po pierwsze – wprowadzenie do
prawa krajowego przepisów prawa europejskiego
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stanowiàcych o zgodnoÊci tych dwóch systemów
prawnych, po drugie – rozwa˝enie mo˝liwoÊci
wprowadzenia do prawa krajowego fakultatyw-
nie uj´tych w dyrektywach przepisów prawa eu-
ropejskiego, które w sposób istotny poprawiajà,
lepiej doprecyzowujà, obecne regulacje Pzp, po
trzecie – podj´cie, ale ju˝ bez zb´dnego poÊpie-
chu, prac nad w∏aÊciwie ukszta∏towanymi regu-
lacjami, których dyrektywy nie regulujà, a sà
niezb´dne dla w∏aÊciwego funkcjonowania ryn-
ku zamówieƒ publicznych, jak na przyk∏ad rola
w systemie Urz´du i prezesa UZP, usytuowanie
prawne i funkcjonalne Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej, system kontroli zamówieƒ publicznych.

Tomasz Czajkowski

Dyskusja by∏a bardzo ciekawa i wielostronna,
choç w kilku kwestiach zarysowa∏y si´ wyraêne
ró˝nice poglàdów. Niewàtpliwie jednak, i sàdz´, ˝e
tu jesteÊmy zgodni, to spotkanie stanowi∏o wa˝ny
g∏os Êrodowiska, na tyle reprezentatywny, aby si´
z nim liczyç. Odwo∏ujàc si´ wi´c do przebiegu dys-
kusji, uwa˝am, ˝e powinniÊmy wyraziç zdecydo-
wanà dezaprobat´ w odniesieniu do trybu dotych-
czasowych prac nad projektem ustawy, niezale˝-
nie od tego, czy b´dzie to nowelizacja, czy nowa
ustawa. Jest to zbyt wa˝na regulacja, dotyczàca
spraw fundamentalnych dla paƒstwa i gospodar-
ki, a tak˝e wielkich pieni´dzy, aby by∏a prowadzo-
na w taki sposób, w jaki jest prowadzona. Nigdy
dotychczas tak nie by∏o, ˝e praca nad projektem

powa˝nych zmian w ustawie dotyczàcej zamó-
wieƒ publicznych, nie mówiàc ju˝ o projekcie no-
wej ustawy, odbywa∏a si´ bez udzia∏u praktyków,
ekspertów oraz przedstawicieli Êrodowisk funk-
cjonujàcych w systemie zamówieƒ publicznych.

èle si´ te˝ sta∏o, ˝e prace nad przygotowaniem
projektu nie zosta∏y poprzedzone ocenà i analizà
funkcjonowania przepisów obecnie obowiàzujà-
cego Prawa zamówieƒ publicznych. èle si´ sta∏o,
˝e wczeÊniej nie przygotowano za∏o˝eƒ nowej
ustawy, po nowemu definiujàcych podstawy pol-
skiego systemu zamówieƒ publicznych, wska-
zujàcych, co chcemy poprzez jego dzia∏anie uzy-
skaç. èle si´ sta∏o, ˝e w ramach tego nie przy-
gotowano propozycji rozstrzygni´ç dotyczàcych
kluczowych dla systemu instytucji – prezesa
Urz´du, Êrodków ochrony prawnej oraz kontroli.

Co do samego projektu ustawy w wersjach,
o których dyskutowaliÊmy, trudno wyraziç apro-
bat´, poczynajàc od systematyki, zastosowanego
w treÊci przepisów aparatu poj´ciowego czy
wreszcie systemowego ulokowania niektórych
instytucji, na przyk∏ad Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej. Wiele z tego da si´ jeszcze w toku kolejnych
etapów prac nad projektem zmieniç. Dlatego te˝
chcia∏bym w imieniu uczestników dzisiejszej
dyskusji zadeklarowaç gotowoÊç udzia∏u w dal-
szych pracach nad projektem zmian Prawa za-
mówieƒ publicznych, jeÊli tylko takà mo˝liwoÊç
otrzymamy.
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