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NOWE PRZEPISY,
CZY RZECZYWIÂCIE NOWE PRAWO

Ju˝ w 2016 r., przy okazji zmiany ustawy majàcej na celu
adaptacj´ nowych dyrektyw unijnych, zapowiedziano
prace nad stworzeniem ca∏kiem nowej ustawy, regulujàcej
kompleksowo system zamówieƒ publicznych w Polsce.
Zarówno z wypowiedzi przedstawicieli w∏adzy, jak i z po-
dejmowanych dzia∏aƒ mo˝na by∏o wnioskowaç, ˝e w za-
mówieniach publicznych nastàpi ca∏kiem nowe otwarcie,
a mo˝e nawet rewolucja. Powo∏ano specjalny zespó∏
z udzia∏em trzech wiceministrów i prezesa UZP, odbyto
wiele spotkaƒ, debat i konferencji, zebrano wiele opinii.

Po dwóch latach opublikowana zosta∏a „Koncepcja
nowego Prawa zamówieƒ publicznych”. Od razu
mo˝na stwierdziç, ˝e tych rozbudzonych oczekiwaƒ
nie spe∏nia. Jest niewàtpliwie wartoÊciowym doku-
mentem i powinna stanowiç podstaw´ do dalszych
prac, ale systemu zamówieƒ publicznych nie zmieni.

Jest doskona∏ym dokumentem pod kolejnà nowelizacj´
obecnego prawa, natomiast nie tworzy jak na razie pod-
staw do powstania nowego prawa. Opisuje bowiem wie-
le braków i b∏´dów obecnej ustawy oraz zak∏ada ich uzu-
pe∏nienie i poprawienie. Jest to niewàtpliwie efekt szero-
kich konsultacji przeprowadzonych w tym czasie przez
Prezesa UZP praktycznie ze wszystkimi uczestnikami
systemu zamówieƒ publicznych. Sam w tych konsulta-
cjach te˝ bra∏em udzia∏. Ju˝ wtedy by∏o widaç, ˝e pomi-
mo ukierunkowywania dyskusji na rozwiàzania syste-

mowe, zasadnicze, uczestnicy spotkaƒ skupiali si´ g∏ów-
nie na wytykaniu dotychczasowych b∏´dów ustawy oraz
na ró˝nych pomys∏ach ich poprawienia. Rolà zespo∏u by-
∏o jednak przygotowanie rozwiàzaƒ systemowych, nie
zaÊ spisanie wad ustawy i zaproponowanie ich wyelimi-
nowania. PodkreÊlam – oczywiÊcie dobrze, ˝e ktoÊ te
wady spisa∏ i zaproponowa∏ sposoby ich usuni´cia. Nie
wszystkie oczywiÊcie i nie zawsze dobre sposoby, ale
przecie˝ nie o to chodzi∏o na tym etapie.

Oczekiwa∏em jednak dokumentu analitycznego
i rzeczywiÊcie koncepcyjnego, czyli stworzenia no-
wego modelu zamówieƒ publicznych w Polsce.

Modelu prostego, przyjaznego dla u˝ytkownika, a jedno-
czeÊnie pozwalajàcego osiàgaç strategiczne cele gospo-
darcze paƒstwa. Modelu zgodnego z rozwiàzaniami dy-
rektyw, ale jednoczeÊnie zachowujàcego polskie tradycje
prawne i spo∏eczne. Wreszcie modelu efektywnego, po-
zwalajàcego rzeczywiÊcie wybieraç najlepszà ofert´ dla
zamawiajàcego, a nie ofert´ ustawowo najkorzystniejszà.

Takiego modelu w Koncepcji nie widz´. Jest Êwietnym
poczàtkiem do zmiany obecnej ustawy, ale nowego pra-
wa nie stworzy. Bo uchwalenie nowej ustawy, która wy-
eliminuje wi´kszoÊç b∏´dów obecnej ustawy, nie mo˝e
byç uto˝samiane z nowym prawem, które zmieni sys-
tem. Dochodz´ zatem do wniosku, ˝e moje oczekiwania
by∏y po prostu nadmierne. Zresztà, obecne prawo nie
jest przecie˝ takie z∏e. Jak s∏usznie zauwa˝ono w trze-
cim akapicie pkt I.2 Koncepcji, konieczne jest zwi´ksze-
nie przejrzystoÊci i spójnoÊci regulacji, gdy˝ wielokrotna
nowelizacja ustawy wp∏yn´∏a na jej czytelnoÊç i zatar∏a
jej pierwotnà systematyk´. Utrudnia to korzystanie
z niej oraz uzasadnia zastàpienie obecnej ustawy nowà,
kompleksowà regulacjà.

Dla takiego celu Koncepcja jest niewàtpliwie bardzo
przydatna. Nie rozumiem tylko dlaczego zapisano to
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w rozdziale zatytu∏owanym „Potrzeba zmian syste-
mu (sic!) zamówieƒ publicznych”. Przy czym dwa
wczeÊniejsze akapity w tym rozdziale niczego do
nowego systemu nie wnoszà.

NA CZYM OPIERA SI¢ KONCEPCJA?

Zapoznajàc si´ z Koncepcjà ju˝ na wst´pie z∏e wra˝enie
zrobi∏o na mnie zupe∏ne pomini´cie badaƒ i analiz stanu
obecnego, wskazujàcych na koniecznoÊç dokonania
zmian ca∏ego systemu, a nie tylko na ulepszenie ustawy.
Zawarta w rozdziale I „Diagnoza stanu obecnego” zawie-
ra powszechnie znane informacje, szczàtkowo wskazu-
jàce na koniecznoÊç drobnych zmian, a jednoczeÊnie
utwierdzajàcych czytelnika w przekonaniu, ˝e ju˝ jest
niemal dobrze, a b´dzie jeszcze lepiej.

Z jednej strony stwierdza si´, ˝e dane co do liczby ofert
w post´powaniach sà alarmujàce (ppkt 5 – liczba ofert),
a z drugiej podkreÊla si´ pozytywny trend w liczbie stoso-
wanych kryteriów (ppkt 4 – kryteria oceny ofert). Nikt
jednak tak naprawd´ nie zbada∏, dlaczego w Polsce jest
ma∏o ofert w post´powaniach, nikt te˝ nie przeanalizowa∏,
jaki wp∏yw na wybór oferty ma zwi´kszenie liczby stoso-
wanych kryteriów oceny ofert. A jak wykaza∏ chocia˝by
Janusz Dolecki w 6 numerze Doradcy, wp∏ywu nie ma
praktycznie ˝adnego, bo w dalszym ciàgu wybierana jest
w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków oferta najtaƒsza.

Alarmujàce sà te˝ dane o wartoÊci zamówieƒ udzie-
lanych na podstawie wy∏àczeƒ z obowiàzku stoso-
wania ustawy, w tym zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej
30 tys. euro (ppkt 1 – wartoÊç rynku zamówieƒ).

W tym zakresie proponuje si´ pewne zmiany, ale nikt nie
zbada∏, jaka kwota zwalniajàca z obowiàzku stosowania
ustawy zapobiega∏aby niekontrolowanemu wyprowa-
dzaniu publicznych pieni´dzy. Podaje si´ w Koncepcji do-
wolne kwoty, które nie sà niczym uzasadnione.

Spodziewa∏em si´, ˝e okres czasu, jaki za∏o˝ono dla przy-
gotowania nowego prawa (2–3 lata od ostatniej du˝ej
nowelizacji), pozwoli na przeprowadzenie koniecznych
badaƒ i analiz, wskazujàcych na koniecznoÊç nowego
otwarcia w zamówieniach publicznych (lub przeciwnie –
wskazujàcych, i˝ tak daleko idàca zmiana jest niepo-
trzebna). Niestety nic takiego nie nastàpi∏o.

ROLA PREZESA UZP

W tym kontekÊcie zupe∏nie niezrozumia∏a jest sytu-
acja, w której przygotowywaniem nowego prawa
zajmuje si´ jeden z resortów gospodarczych (obec-
nie Ministerstwo Przedsi´biorczoÊci i Technologii),
a nie Prezes UZP przy pomocy swojego Urz´du.

Pomijajàc ju˝ zapis ustawy w tym zakresie (art. 154 pkt
1), tak˝e kompetencje merytoryczne zdecydowanie po-
winny przemawiaç za skupieniem takiego zadania w r´-
kach Prezesa UZP. W 2016 r. by∏a troch´ inna sytuacja,
wi´c przygotowanie nowelizacji w Ministerstwie Rozwo-
ju mo˝na by∏o uznaç za obiektywnie uzasadniony wyjà-
tek. Jednak nie ma potrzeby rozciàgania tego wyjàtku na
kolejne prace normatywne. Obecnie resorty gospodarcze
powinny przygotowaç Polityk´ Zakupowà Paƒstwa, ale
projekt nowego prawa powinien przygotowaç Prezes
UZP. Nie mo˝e byç on tylko ekspertem, z którego kompe-
tencji merytorycznych korzysta si´ w miar´ potrzeb.

Rola Prezesa UZP w systemie zamówieƒ publicznych
musi byç poruszona tak˝e w rozwa˝aniach bardziej
szczegó∏owych, bowiem w pkt II.3 Koncepcji za jeden
z celów nowej regulacji uznano wzmocnienie roli Preze-
sa UZP. Jednak jego pozycja ustrojowa wÊród organów
paƒstwa zdecydowanie takiemu za∏o˝eniu przeczy. Przy-
gotowywanie wzorów dokumentów, zbieranie informa-
cji, doradztwo i organizacja systemu szkoleƒ w ˝aden
sposób roli Prezesa UZP nie wzmacnia. Wr´cz przeciwnie
– sprowadza go do pomocnika ró˝nych instytucji, które
same b´dà decydowaç o sposobie stosowania ustawy.
Trudno bowiem szkoliç i doradzaç w konkretnych spra-
wach, a nast´pnie to kontrolowaç i wyciàgaç konsek-
wencje.

Utrzymanie nadzoru i uprawnieƒ w∏adczych wobec Pre-
zesa UZP przez jednego z ministrów (wprowadzonych
nowelà z 2016 r.) os∏abia tylko jego rol´ i nie daje mu
realnych uprawnieƒ kontrolnych. Niemo˝liwe jest bo-
wiem, aby organ podw∏adny kwestionowa∏ dzia∏ania or-
ganu nadrz´dnego.

Cel formu∏owany w Koncepcji w tym zakresie, pomi-
mo, ˝e jest w pe∏ni zasadny, nie znajdujà potwier-
dzenia w proponowanych rozwiàzaniach szczegó∏o-
wych.
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PROPOZYCJE SYSTEMOWE

Nowa ustawa powinna w sposób spójny i ca∏oÊciowy regu-
lowaç problematyk´ zamówieƒ publicznych, z wy∏àcze-
niem jednak do odr´bnej ustawy zamówieƒ w dziedzinach
dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa. W pe∏ni popie-
ram wi´c propozycj´ do dyskusji nr 3. Wyra˝a∏em takie
stanowisko na jednym ze spotkaƒ konsultacyjnych. Zamó-
wienia w tych dziedzinach wymagajà szczególnych proce-
dur i ich regulowanie w ogólnej ustawie powoduje niepo-
trzebne problemy interpretacyjne tych przepisów. Sam
fakt, ˝e sà to zamówienia publiczne, nie mo˝e przesàdzaç
koniecznoÊci uj´cia ich w tym samym akcie prawnym.

Opowiada∏em si´ te˝ za wprowadzeniem procedury
uproszczonej, regulujàcej zamówienia o wartoÊci
poni˝ej progów unijnych. Pozytywnie oceniam wi´c
propozycj´ Koncepcji w tym zakresie.

Szczegó∏owe rozwiàzania wymagajà jeszcze z pewnoÊcià
dyskusji, ale odformalizowanie tych post´powaƒ, uela-
stycznienie procedur, mo˝liwoÊç negocjacji, likwidacja
wy∏àczeƒ czy pe∏ne prawo do wnoszenia Êrodków ochro-
ny prawnej to droga w dobrym kierunku. Powa˝nie trze-
ba si´ jednak zastanowiç nad dolnym progiem stosowa-
nia ustawy. Moim zdaniem 30 tys. euro okaza∏o si´ kwo-
tà zbyt wysokà, ale trudno mi okreÊliç rozsàdnà granic´.
Mo˝e najlepszym rozwiàzaniem by∏oby pozostawienie
dotychczasowej kwoty albo niewielkie jej obni˝enie dla
wi´kszoÊci zamawiajàcych, zaÊ znaczne jej obni˝enie np.
w stosunku do jednostek samorzàdu terytorialnego.

Poddanie mniejszych zamówieƒ re˝imowi procedury
uproszczonej nie powinno budziç sprzeciwu, skoro
w wi´kszoÊci przypadków zamawiajàcy i tak tworzà re-
gulaminy udzielania zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej 30 tys.
euro. W dodatku cechujà si´ one cz´sto wi´kszà ucià˝li-
woÊcià ni˝ przepisy ustawy. Przy czym post´powania pro-
wadzone na podstawie regulaminów najcz´Êciej pozba-
wione sà transparentnoÊci, co wzbudza wàtpliwoÊci co
do prawid∏owoÊci udzielanych zamówieƒ.

UREGULOWANIE PE¸NEGO
CYKLU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W pe∏ni zgadzam si´ z przyj´tym w Koncepcji stano-
wiskiem, i˝ istotne sà wszystkie etapy procesu zaku-

powego. Nie tylko procedura wyboru wykonawcy
i post´powanie odwo∏awcze, ale tak˝e planowanie,
przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego.

O ile procedury wyboru i post´powanie odwo∏awcze sà
w przepisach ustawy uregulowane, pozosta∏e etapy ju˝
nie. Rozbudowanie jej o te elementy z pewnoÊcià by∏oby
w du˝ym stopniu nowym otwarciem w zamówieniach
publicznych. Z jednej strony zwi´kszy∏oby biurokracj´,
ale z drugiej – znacznie usprawni∏o ca∏y proces zakupo-
wy, poprawi∏o efektywnoÊç i celowoÊç zakupów, wreszcie
(co zawsze podkreÊlam) – umo˝liwi∏o wybór najlepszej
dla zamawiajàcego oferty. Mam tu na myÊli przede
wszystkim etapy planowania i przygotowania post´po-
wania. Brak regulacji w tym zakresie powoduje, ˝e zama-
wiajàcy najcz´Êciej marnujà du˝o czasu na prace przygo-
towawcze, cz´sto nieprzemyÊlane i nieprzydatne, a na-
st´pnie starajà si´ szybko przeprowadziç post´powanie,
poniewa˝ trzeba wydaç w okreÊlonym czasie pieniàdze
lub pozyskanie zamówienia sta∏o si´ pilne.

W ten sposób pope∏nia si´ wiele b∏´dów proceduralnych,
ogranicza konkurencj´ i udziela zamówienia niekoniecz-
nie wykonawcy dysponujàcemu najlepszym produktem.
Stàd przepisy powinny nie tylko okreÊlaç obowiàzki za-
mawiajàcych w zakresie planów post´powaƒ, prowadze-
nia analiz, dialogu z wykonawcami, ustalania wartoÊci
zamówienia oraz sposobu opisu przedmiotu zamówie-
nia, ale tak˝e przewidywaç odpowiednie terminy i sposo-
by egzekucji tych obowiàzków.

Równie istotny, jeÊli nie najistotniejszy, jest ostatni
etap, czyli realizacja zamówienia. Tu dotychczasowe
regulacje sà szczàtkowe, stàd pomys∏y zawarte w Kon-
cepcji nale˝y oceniç jako idàce w dobrym kierunku.

Musz´ przyznaç, ˝e gdyby uda∏o si´ zmieniç podejÊcie za-
mawiajàcych do treÊci umów i ich realizacji, w po∏àcze-
niu z rozsàdnie okreÊlonym planowaniem i przygotowa-
niem post´powaƒ mog∏oby to spowodowaç nowe otwar-
cie w zamówieniach publicznych. Ale do tego jeszcze da-
leko, bo najwa˝niejsze sà szczegó∏y, czyli w tym wypadku
zakres uregulowaƒ etapu realizacji umowy.

Na pewno dobrym poczàtkiem by∏oby zrównanie pozycji
stron w umowie, m.in. poprzez skuteczne zaskar˝anie
postanowieƒ umownych, wprowadzenie klauzul abu-
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zywnych, umo˝liwienie waloryzacji wynagrodzenia czy
wprowadzenie do umów obowiàzkowych postanowieƒ.

Âwietnà kontynuacjà by∏oby wspó∏dzia∏anie zamawiajà-
cego z wykonawcà w czasie realizacji umowy oraz ewa-
luacja realizacji umowy. Takie sprawy, jako szczególnie
wa˝ne dla efektywnoÊci zamówieƒ publicznych, powin-
ny byç uregulowane w nowej ustawie, zaÊ przepisy Kc
powinny obowiàzywaç w zakresie nieuregulowanym.

PROPOZYCJE DO DYSKUSJI

Na koniec odnios´ si´ do zawartych w Koncepcji pro-
pozycji do dyskusji. Jak wynika z powy˝szego, trzy
pierwsze znalaz∏y mojà pe∏nà akceptacj´. Pozosta∏e,
niestety, wzbudzajà mniejszy lub wi´kszy sprzeciw.

Zamówienia zastrze˝one dla MÂP czy wydzielenie dla
nich odr´bnej puli nie eliminujà ˝adnej z barier wskaza-
nych w Koncepcji jako utrudniajàcych dost´p do zamó-
wieƒ. Zresztà, po co wydzielaç cz´Êç zamówieƒ poni˝ej
progów unijnych, skoro – jak wynika z moich doÊwiad-
czeƒ – w takich post´powaniach uczestniczà przede
wszystkim MÂP. Dlatego niezb´dne jest rzeczywiste
uproszczenie i wydzielenie procedur poni˝ej progów unij-
nych, zrównowa˝enie pozycji stron umowy czy zdecydo-
wane ograniczenie udzielania zamówieƒ po najni˝szej ce-
nie, aby bez dodatkowych rozwiàzaƒ administracyjnych
MÂP przesta∏y obawiaç si´ zamówieƒ publicznych.

W tym zakresie negatywnie oceniam te˝ pomys∏ przyznania
Rzecznikowi MÂP uprawnieƒ do wnoszenia Êrodków ochro-
ny prawnej. Przedsi´biorców mniej interesuje nadrz´dny in-
teres publiczny, a bardziej w∏asne korzyÊci. Dlatego oczeki-
waç b´dà od Rzecznika interwencji w ich indywidualnych
sprawach, a nie wyjaÊniania wa˝nych zagadnieƒ prawnych.

Jako zupe∏nie chybiony oceniam pomys∏ polegajàcy
na spotkaniu zamawiajàcego z przegranym wyko-
nawcà, oboj´tnie na jakim etapie: po wyborze ofer-
ty czy po zawarciu umowy.

W tym pierwszym przypadku starano by si´ wywrzeç
presj´ na zamawiajàcym, albo te˝ oczekiwano by od nie-
go nielegalnych zobowiàzaƒ. W tym drugim przypadku
spotkanie jest zupe∏nie bezcelowe. Trudno zresztà zrozu-
mieç, na jakiej podstawie zak∏ada si´, ˝e takie spotkanie

przyniesie pozytywny efekt w postaci zmniejszenia licz-
by odwo∏aƒ albo wyedukowania wykonawcy. Raczej by∏-
bym sk∏onny zak∏adaç, ˝e wykonawca po takim spotka-
niu, poznajàc np. s∏aboÊç zamawiajàcego, b´dzie jeszcze
bardziej zdeterminowany do dalszej walki.

Trudno mi okreÊliç, czy propozycja certyfikacji wykonaw-
ców sprawdzi si´ w polskich warunkach. Na pewno by-
∏oby to spore przedsi´wzi´cie, którego efekty mogà byç
jednak znikome. Podobnie odnosz´ si´ do prekluzji
dowodowej. Na pewno jej wprowadzenie u∏atwi∏oby pro-
wadzenie post´powaƒ odwo∏awczych, ale czy nie odby∏o-
by si´ to ze szkodà dla rzetelnego i wszechstronnego
wyjaÊnienia sprawy, czyli g∏ównie ze szkodà dla wyko-
nawców, trudno przesàdziç.

PODSUMOWANIE

Nie odnosz´ si´ do wielu konkretnych i szczegó∏o-
wych problemów, gdy˝ – jak ju˝ wspomnia∏em – nie
one stanowià o wartoÊci Koncepcji, a czasami nawet
jej wartoÊç obni˝ajà.

WÊród nich jest kilka spraw istotnych dla rozwiàzaƒ sys-
temowych, jak chocia˝by kwestia statusu KIO czy usta-
nowienia jednego sàdu dla zamówieƒ publicznych. Nie-
stety, akurat w tych sprawach brak w koncepcji jakichkol-
wiek konkretów, poza zasygnalizowanie potrzeby zmian.
Zastàpiono je zupe∏nie niepotrzebnie drobnymi konkreta-
mi odnoszàcymi si´ do procedury czy do cz∏onków KIO.
Zresztà pomys∏y akurat w tych sprawach budzà wàtpli-
woÊci i odwracajà uwag´ od rozwiàzaƒ systemowych. Nic
nowego nie zawiera koncepcja w kwestii oceny ofert,
w tym kryteriów oceny ofert i badania ra˝àco niskiej ce-
ny. A akurat te zagadnienia uwa˝am za kluczowe dla po-
prawienia efektywnoÊci udzielanych zamówieƒ.

Stworzenie Koncepcji jest dobrym poczàtkiem
zmian. Jej treÊç co prawda znacznie odbiega od mo-
ich oczekiwaƒ w tym zakresie, gdy˝ nie widz´ w niej
nowego modelu zamówieƒ publicznych, a jedynie
propozycj´ poprawienia dotychczasowych przepi-
sów. Troch´ niepotrzebnie skupiono si´ na wychwy-
ceniu jak najwi´kszej liczby b∏´dów obecnej ustawy,
a zbyt ogólnikowo zaprezentowano pomys∏y rzeczy-
wiÊcie prowadzàce do nowego otwarcia. Mo˝e pro-
jekt nowej ustawy b´dzie w tym zakresie lepszy.
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