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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie zamówień publicznych odgrywa w ramach 
strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (COM(2010)2020) decydującą rolę. Zamówienia publiczne powinny 
sprzyjać podniesieniu poziomu zatrudnienia, a także wspierać osiągnięcie innych celów, 
przede wszystkim w dziedzinie polityki środowiskowej i społecznej.

Do celów przedmiotowego wniosku Komisji zalicza się po pierwsze „poprawę skuteczności 
wydatków publicznych […] pod względem relacji jakości do ceny”, a po drugie 
„umożliwienie lepszego wykorzystania zamówień publicznych […] do wspierania wspólnych 
celów społecznych, takich jak: ochrona środowiska, […] promowanie zatrudnienia 
i włączenia społecznego, a także zapewnienie możliwie najlepszych warunków dla 
świadczenia wysokiej jakości usług publicznych”. Podejście to jest godne pochwały. 
Propozycje Komisji są jednak niewystarczające i mają nazbyt niewiążący charakter, jeśli 
chodzi o zrównoważony rozwój społeczny.

Europejskie instytucje publiczne wydają na dostawy, roboty budowlane i usługi około 
18% PKB, co oznacza, że reforma przepisów dotyczących zamówień publicznych ma 
decydujące znaczenie dla zwiększenia zrównoważonego rozwoju społecznego. Zważywszy na 
to, że chodzi o środki publiczne, odpowiedzialność jest szczególnie duża. Środków tych nie 
należy przeznaczać na cele krótkoterminowe, lecz należy uznać je za długoterminową 
inwestycję w społeczeństwo.

Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest kompleksowe podejście. Szczególnie ważne są przy 
tym poniższe kwestie.

– Należy znieść kryterium najniższego kosztu. Kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” jest dostatecznie elastyczne, aby uwzględnić w nim również cenę oferty. 
W celu wyjaśnienia pojęcia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” należy wprowadzić 
pojęcie „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony 
charakter” (MEAST). 

– O mających zastosowanie normach pracy i normach socjalnych należy wspomnieć nie 
tylko w punktach preambuły, lecz także w artykułach. Zastosowanie muszą znaleźć 
wszystkie przepisy obowiązujące w miejscu pracy oraz określone na mocy porozumień 
międzynarodowych i przepisów europejskich, a także ustawodawstwa krajowego, 
orzecznictwa sądu polubownego lub układów zbiorowych – również w sytuacjach 
transgranicznych.

– Dodatkowo instytucja zamawiająca musi mieć również możliwość uwzględnienia w 
specyfikacjach technicznych i/lub kryteriach udzielenia zamówienia innych rodzajów 
kryteriów socjalnych, np. kryteriów stworzenia możliwości pracy dla grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, kryteriów dostępu do dokształcania się i kryteriów uczciwego 
handlu. Już na początku postępowania musi istnieć możliwość ocenienia, czy oferent jest 
w stanie spełnić wymienione kryteria. Do kryteriów tych należy ponadto włączyć 
zewnętrzne koszty społeczne związane z przedmiotem zamówienia.

- W odniesieniu do szczególnie niskich ofert należy zaostrzyć kryteria, tak by do 
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uzasadnienia weryfikacji niektórych elementów wystarczało, że oferta jest niższa o 25% od 
średniej wartości złożonych ofert lub niższa o 10% od kolejnej niższej oferty. 

– Przepisy dotyczące podwykonawstwa przedstawione we wniosku Komisji są 
niewystarczające. Oferent musi w swojej ofercie nie tylko wspomnieć o podwykonawcach, 
lecz także musi ich wymienić oraz umożliwić ich identyfikację, podając ich dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli prawnych. Poza tym musi istnieć możliwość pociągnięcia 
do odpowiedzialności głównego wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców, którzy 
zostali zaangażowani w realizację zamówienia, w przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa socjalnego i prawa pracy, a także przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy oraz warunków pracy. 

– Nowy rozdział poświęcony usługom społecznym powinien umożliwiać zapewnienie 
lepszej ochrony jakości usług na rzecz osób indywidualnych. Aby osiągnąć ten cel, 
uwzględnienie określonych kryteriów jakości musi być obowiązkowe. Zamówienia 
publiczne nie mogą być poza tym w żadnym razie udzielane wyłącznie na podstawie 
najniższej ceny. Rozdział ten należy ponadto uzupełnić przepisami dotyczącymi kryteriów 
wykluczenia, podwykonawstwa oraz przestrzegania norm pracy i norm socjalnych 
obowiązujących w miejscu pracy.

– W celu zapewnienia właściwego wdrożenia należy uzupełnić tytuł IV poświęcony ładowi 
administracyjno-regulacyjnemu. Wykonawcy, w przypadku których stwierdzono istotne 
i utrzymujące się niedociągnięcia w realizacji zamówienia, są umieszczani w rejestrze 
dostępnym dla instytucji zamawiających oraz służącym za podstawę wykluczenia. Za 
monitorowanie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, a zwłaszcza 
norm pracy i norm socjalnych obowiązujących w miejscu pracy, również powinien 
odpowiadać organ nadzoru publicznego.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatów Unii Europejskiej, a w 
szczególności z zasadą swobodnego 
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swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 
określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości, a także z podziałem 
kompetencji ujętym w art. 14 ust. 1 TFUE 
i w protokole nr 26. W rozporządzeniu 
europejskim w sprawie zamówień 
publicznych należy uwzględnić znaczną 
swobodę instytucji publicznych w 
realizacji zadań użyteczności publicznej.
W odniesieniu do zamówień publicznych o 
wartości powyżej określonej kwoty należy 
jednak ustanowić przepisy koordynujące 
krajowe procedury udzielania zamówień w 
celu zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zgodności zrównoważonego rozwoju 
z prawami socjalnymi i prawami pracy, 
włączeniem społecznym, w stosownych 
przypadkach z innowacyjnością oraz 
innymi wspólnymi celami społecznymi, a 
także aby zwiększyć w ten sposób
efektywność wydatków publicznych,
zapewniając najlepsze możliwe wyniki w 
zakresie stosunku kosztów do korzyści i
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych, co 
doprowadzi do stworzenia nowych 
trwałych miejsc pracy. Istnieje również 
konieczność uproszczenia unijnych 
przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
metody stosowanej w celu osiągnięcia 
założeń dotyczących zrównoważoności, 
które powinny być włączone do polityki 
zamówień publicznych, oraz 
doprecyzowania podstawowych pojęć i 
koncepcji w celu zapewnienia większej 
pewności prawa oraz uwzględnienia 
niektórych aspektów odpowiedniego 
ugruntowanego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Niniejsza dyrektywa zawiera przepisy 
dotyczące sposobu dokonywania zakupu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób instytucje 
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska oraz aspekty 
społeczne powinny być włączane w 
określanie i wdrażanie unijnych polityk i 
działań, w szczególności w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób 
instytucje zamawiające mogą przyczynić 
się do ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju oraz w jaki 
sposób mogą stosować uznaniowe 
uprawnienia decyzyjne, które są im 
przyznane w celu wyboru specyfikacji 
technicznych i kryteriów udzielenia 
zamówienia mających na celu osiągnięcie 
zrównoważonych zamówień publicznych, 
zapewniając jednocześnie powiązanie z 
przedmiotem zamówienia, a także 
możliwość uzyskania zamówień o 
najkorzystniejszej relacji jakości do ceny. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia powinna brać pod uwagę 
wymogi związane z zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz ze 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, w 
szczególności w celu wsparcia wysokiego 
poziomu zatrudnienia. W niniejszej 
dyrektywie określono również, w jaki 
sposób instytucje zamawiające mogą 
pomóc w promowaniu kryteriów 
społecznych i w zwiększaniu praw 
pracowników, zapewniając jednocześnie 
możliwość uzyskania zamówień o 
najkorzystniejszej relacji jakości do ceny 
pod względem społecznym przez 
wspieranie zamówień publicznych 
zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, przestrzeganie kryteriów 
społecznych na wszystkich etapach 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz przestrzeganie zobowiązań 
ustanowionych przez prawo Unii lub 
prawo krajowe i układy zbiorowe w 
zakresie przepisów socjalnych i ochrony 
zatrudnienia oraz warunków pracy lub 
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prawo środowiskowe, lub przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI, które obowiązują w 
państwie członkowskim, w regionie lub 
miejscu, gdzie mają być prowadzone 
roboty lub świadczone usługi.

Uzasadnienie
Odniesienie do horyzontalnej klauzuli społecznej, która jest nowym elementem Traktatu 
z Lizbony, ma zasadnicze znaczenie dla zgodności zamówień publicznych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz dla włączenia horyzontalnych kryteriów społecznych do całej 
procedury udzielania zamówień.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przestrzegania konwencji MOP nr 94 
dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne oraz powinna zachęcać do 
włączenia postanowień o pracy do 
zamówień publicznych.

Uzasadnienie
Konwencja MOP nr 94 przewiduje, że umowy zawierane przez władze publiczne powinny 
obejmować postanowienia o pracy zapewniające traktowanie na równi z pracownikami 
lokalnymi. Po ratyfikowaniu tej konwencji państwa członkowskie nie powinny mieć trudności 
z przestrzeganiem jej postanowień. Przedmiotowe wyjaśnienie jest szczególnie ważne w 
kontekście orzeczenia Trybunału w sprawie C-346/06 (Rüffert).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
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edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 

edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Ze 
względu na ich charakter zasadniczo 
trudno jest je pogodzić z regułami rynku 
wewnętrznego mającymi zastosowanie do 
zamówień publicznych. W związku z tym 
instytucje publiczne powinny preferować 
inne sposoby świadczenia tego rodzaju 
usług oraz muszą zapewnić wysoką jakość 
usług społecznych, jeśli mimo wszystko 
zdecydują się stosować procedury 
udzielania zamówień publicznych.
Aby poprawić jakość tych zamawianych 
usług, należy ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień o wyższym progu 
ustalonym na poziomie 500 000 EUR. 
Usługi na rzecz osób o wartości poniżej 
tego progu nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
takie jak unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, zasadę pomocniczości, Protokół nr 
26 w sprawie usług świadczonych w 
interesie ogólnym, art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
art. 36 karty praw podstawowych, państwa 
członkowskie dysponują szeroką swobodą
w zakresie organizacji wyboru 
usługodawcy w sposób uznany przez siebie 
za najbardziej odpowiedni oraz jak 
najbardziej zbliżony do potrzeb 
użytkowników, a także z uwzględnieniem 
różnic w potrzebach i preferencjach 
użytkowników, które mogą wynikać z 
różnych sytuacji geograficznych, 
społecznych lub kulturowych, w celu 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
usług oraz ich ciągłości i dostępności na 
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ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

wszystkich obszarach Unii. Przepisy 
niniejszej dyrektywy uwzględniają ten 
imperatyw, nakładając jedynie obowiązek 
przestrzegania podstawowych zasad 
przejrzystości i równego traktowania oraz 
gwarantując, że instytucje zamawiające są 
w stanie zastosować określone kryteria 
jakości przy wyborze usługodawców, takie 
jak kryteria określone w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych 
unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej, 
które to kryteria mają na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu jakości, 
ciągłości, dostępności, przystępności 
cenowej, możliwości korzystania z usług i 
ich kompleksowości, szczególnych potrzeb 
różnych kategorii użytkowników, w tym 
osób z najsłabszych grup i grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
zadowolenia użytkowników, włączenia 
społecznego, zaangażowania i 
upodmiotowienia użytkowników oraz, w 
stosownych przypadkach, innowacyjności.
Szczególnie należy uwzględnić kryteria 
odnoszące się do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
zabezpieczenia społecznego i warunków 
pracy. Państwa członkowskie lub 
instytucje publiczne zachowują swobodę 
samodzielnego świadczenia tych usług, w 
tym w zakresie świadczenia tych usług 
„wewnętrznie” w strukturze pionowej lub 
w ramach współpracy między gminami 
(publiczno-publicznej), lub 
zorganizowania usług społecznych w
każdy inny sposób niewymagający 
udzielania zamówień publicznych, na 
przykład poprzez zwykłe finansowanie 
takich usług lub poprzez udzielanie licencji 
lub zezwoleń wszystkim wykonawcom 
spełniającym warunki określone wcześniej 
przez instytucję zamawiającą, bez 
jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile 
system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji. Zgodnie 
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z orzecznictwem Trybunału, a w 
szczególności z orzeczeniem w sprawie C-
70/95 (Sodemare), instytucjom 
zamawiającym można zezwolić na 
udzielanie zamówień wyłącznie 
organizacjom niekomercyjnym, pod 
warunkiem że takie ograniczenie jest 
przewidziane w prawie krajowym i jest 
zgodne z prawem europejskim oraz jest 
niezbędne i proporcjonalne w stosunku do 
osiągnięcia określonych celów 
społecznych przewidzianych w krajowym 
systemie opieki społecznej.

Uzasadnienie
Przestrzeganie podstawowych zasad zapewniających wysoką jakość usług społecznych 
powinno być wiążące. Należy podkreślić szeroką swobodę państw członkowskich lub organów 
publicznych w świadczeniu usług publicznych. Musi być jasne, że istnieją również inne 
sposoby świadczenia tych usług, które nie wiążą się z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia (np. świadczenie wewnętrzne lub horyzontalna współpraca między gminami albo 
szczególne systemy krajowe, jak „sozialrechtliches Dreiecksverhältnis”w Niemczech), i że są 
one również zgodne z prawem UE. Odniesienie do orzeczenia Trybunału w sprawie C-70/95 
(Sodemare) ma podstawowe znaczenie dla udzielania zamówień organizacjom 
nienastawionym na zysk.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, ograniczające obciążenia 
administracyjne takie jak koszty 
transakcji, zwłaszcza dla MŚP, oraz
zwiększające skuteczność i przejrzystość 
procesu udzielania zamówień. Dlatego też 
powinny stać się one standardowymi 
środkami komunikacji i wymiany 
informacji na potrzeby procedur udzielania 
zamówień. Stosowanie środków 



PE485.939v03-00 12/49 AD\913040PL.doc

PL

minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiającym
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Państwa członkowskie należy 
zachęcać do korzystania z systemu bonów 
usługowych, który jest nowym skutecznym 
narzędziem organizacji usług 
publicznych.
System bonów usługowych to system, w 
ramach którego instytucja zamawiająca 
przekazuje bon usługowy klientowi, który 
może następnie nabyć usługę u dostawcy 
usług, włączonego przez instytucję 
zamawiającą do systemu bonów 
usługowych. Instytucja zamawiająca 
przekazuje kwotę odpowiadającą wartości 
bonu usługowego dostawcy usług.
System ten jest korzystny dla MŚP, 
ponieważ korzystanie z niego jest bardzo 
proste. System bonów usługowych 
umożliwia obywatelom swobodny wybór 
dostawcy usług spośród wielu różnych 
dostawców. System ten jest również 
korzystny dla instytucji, ponieważ dużo 
łatwiej jest ustanowić system bonów 
usługowych w porównaniu do 
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klasycznego zamówienia publicznego.
System bonów usługowych nie jest objęty 
europejskim systemem zamówień 
publicznych ani niniejszą dyrektywą.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać otwarcie procesu udzielania 
zamówień publicznych na konkurencję. W 
tym celu należy umożliwić składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych, tak by uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje 
techniczne powinny być opracowywane w 
sposób umożliwiający uniknięcie 
sztucznego zawężania konkurencji poprzez 
wymogi, które faworyzują konkretnego 
wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe 
cechy dostaw, usług lub robót 
budowlanych oferowanych zwykle przez 
tego wykonawcę. Opracowanie 
specyfikacji technicznych pod względem 
wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 

(27) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać otwarcie procesu udzielania 
zamówień publicznych na konkurencję. W 
tym celu należy umożliwić składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych, tak by uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje 
techniczne powinny być opracowywane i 
stosowane zgodnie z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji oraz w 
sposób umożliwiający uniknięcie 
sztucznego zawężania konkurencji poprzez 
wymogi, które faworyzują konkretnego 
wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe 
cechy dostaw, usług lub robót 
budowlanych oferowanych zwykle przez 
tego wykonawcę. Opracowanie 
specyfikacji technicznych pod względem 
wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
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producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Instytucje zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań. 
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy i 
organizacje związane z ochroną 
środowiska, oraz by etykieta była dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.

(28) Instytucje zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań. 
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy, 
organizacje społeczne i organizacje 
związane z ochroną środowiska, oraz by 
etykieta była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(29a) Z jednej strony należy podkreślić 
znaczenie szkolenia pracowników 
instytucji zamawiających i 
indywidualnych podmiotów, natomiast z 
drugiej strony umiejętności i wymogi 
szkoleniowe należy włączyć do 
specyfikacji zamówienia jako strategię 
długoterminową; należy jednak 
podkreślić, że te ostatnie działania muszą 
być bezpośrednio powiązane z 
przedmiotem zamówienia, muszą być 
proporcjonalne i korzystne ekonomicznie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Tworzenie miejsc pracy jest w 
znacznym stopniu uzależnione od małych 
i średnich przedsiębiorstw. MŚP są w 
stanie oferować nowe, zrównoważone 
miejsca pracy nawet w czasach kryzysu 
gospodarczego. Zważywszy na to, że 
instytucje publiczne przeznaczają około 
18% PKB na zamówienia publiczne, ten 
system prawny wywiera znaczący wpływ 
na zdolność MŚP do kontynuowania 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
Zamówienia publiczne należy zatem w 
możliwie największym stopniu udostępnić 
dla MŚP, zarówno powyżej, jak i poniżej 
progów zdefiniowanych w niniejszej 
dyrektywie. Oprócz zapewnienia 
konkretnych narzędzi, dostosowanych do 
potrzeb związanych ze zwiększeniem 
zaangażowania MŚP w rynek zamówień 
publicznych, państwa członkowskie i 
instytucje zamawiające należy 
zdecydowanie zachęcać do 
opracowywania strategii zamówień 
publicznych przyjaznych dla MŚP. 
Komisja opublikowała dokument roboczy 
służb Komisji zatytułowany „Europejski 
kodeks najlepszych praktyk ułatwiających 
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dostęp MŚP do zamówień publicznych” 
(SEC (2008)COM 2193), którego celem 
jest pomoc państwom członkowskim w 
opracowywaniu krajowych strategii, 
programów i planów działania w celu 
poprawy udziału MŚP w tych rynkach. 
Skuteczna polityka zamówień publicznych 
musi być spójna. Władze krajowe, 
regionalne i lokalne muszą rygorystycznie 
stosować przepisy określone w niniejszej 
dyrektywie. Z drugiej strony realizacja 
ogólnych strategii politycznych 
ukierunkowanych na zwiększenie dostępu 
MŚP do rynków zamówień publicznych 
pozostanie niezwykle ważna, zwłaszcza z 
perspektywy tworzenia miejsc pracy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych 
lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych, 
pracowniczych lub społecznych, w tym 
przepisów dotyczących warunków pracy, 
układów zbiorowych, zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy oraz dostępności 
dla osób niepełnosprawnych lub innych 
form istotnych naruszeń etyki zawodowej, 
takich jak naruszenie reguł konkurencji lub 
praw własności intelektualnej.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji, równego 
traktowania, właściwego stosunku kosztu 
do jakości i sumiennego stosowania norm 
społecznych. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W
związku z tym instytucje zamawiające 
powinny przyjąć jako kryterium udzielenia 
zamówienia „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie”, aby ocenić istotne dla 
instytucji zamawiających kwestie 
zrównoważonego rozwoju obok 
podstawowej kwestii przestrzegania 
krajowych, europejskich i 
międzynarodowych norm społecznych.
Instytucje zamawiające mają również
swobodę ustanawiania odpowiednich 
standardów zrównoważoności i jakości 
przy użyciu specyfikacji technicznych lub 
warunków realizacji zamówienia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W przypadku gdy instytucje (38) W przypadku gdy instytucje 
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zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny. 
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny, 
zrównoważonej pod względem 
gospodarczym i społecznym. Określenie 
tych kryteriów uzależnione jest od 
przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one 
umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego. Aby lepiej uwzględnić 
aspekty społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, w tym na przykład aspektów 
społecznych i środowiskowych, 
określonego trybu świadczenia usług lub 
określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego. Zasadę związku z 
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zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia 
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji lub w celu wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

przedmiotem zamówienia interpretuje się 
szeroko. Aby zatem lepiej uwzględnić 
aspekty społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach specyfikacji technicznych i 
kryteriów udzielenia zamówienia, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji. 
Charakterystyka może dotyczyć na 
przykład ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji, 
równowagi płci, dostępu do wewnętrznych 
szkoleń zawodowych, udziału 
użytkowników i konsultacji z nimi, praw 
człowieka, etycznego handlu lub w celu
wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako 
specyfikacji technicznych i kryteriów 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są 
bezpośrednio powiązane z przedmiotem 
zamówienia oraz są przedstawione w 
ogłoszeniu o zamówieniu, wstępnym 
ogłoszeniu informacyjnym stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, młodych 
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, 
kobiet lub przeprowadzenia szkoleń dla 
bezrobotnych lub młodocianych, 
przestrzegania podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) – przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości – nawet, jeśli przepisy te 
nie zostały wdrożone do prawa krajowego, 
a także w zakresie zatrudnienia większej 
liczby osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego 
ustawodawstwo krajowe.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny być zgodne z różnymi modelami 
rynków pracy państw członkowskich, w 
tym z tymi modelami, które przewidują 
zastosowanie układów zbiorowych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44b) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość stosowania klauzul 
umownych, które zawierają przepisy 
dotyczące zgodności z układami 
zbiorowymi, o ile jest o tym mowa w 
opublikowanym przez instytucję 
zamawiającą ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach istotnych warunków 
zamówienia, tak aby zapewnić zgodność z 
zasadą przejrzystości.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
zamówienia na konkurencję. Zwycięski 
oferent realizujący zamówienie może 
jednak w trakcie realizacji zamówienia 
podlegać pewnym zmianom strukturalnym, 
takim jak czysto wewnętrzne 
reorganizacje, fuzje i przejęcia czy 
postępowanie upadłościowe. Tego rodzaju 
zmiany strukturalne nie powinny 

(47) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania, obiektywności i 
przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie 
można zastąpić innym wykonawcą bez 
ponownego otwarcia zamówienia na 
konkurencję. Zwycięski oferent realizujący 
zamówienie może jednak w trakcie 
realizacji zamówienia podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym, takim jak czysto 
wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia 
czy postępowanie upadłościowe. Tego 
rodzaju zmiany strukturalne nie powinny 
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automatycznie wiązać się z wymogiem 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia dla wszystkich 
zamówień publicznych realizowanych 
przez ten podmiot.

automatycznie wiązać się z wymogiem 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia dla wszystkich 
zamówień publicznych realizowanych 
przez ten podmiot.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa władz publicznych wszystkich 
szczebli do podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy chcą one – oraz w 
jaki sposób i w jakim stopniu –
samodzielnie realizować funkcje 
publiczne. Władze publiczne mogą 
wypełniać zadania będące w interesie 
publicznym z wykorzystaniem ich 
własnych zasobów bez konieczności 
zwracania się do zewnętrznych 
wykonawców. Mogą to robić we 
współpracy z innymi władzami 
publicznymi.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że to państwa członkowskie same decydują o tym, czy i w jakim zakresie 
chcą same pełnić funkcje publiczne oraz jak chcą to robić. Swoboda ta jest przewidziana w 
art. 4 ust. 2 TUE, w którym uznane zostało prawo do samorządności regionalnej i lokalnej. 
Protokół nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz art. 14 TFUE 
przewidują wzmocnienie zadań na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne 
lub powiązane ze sobą etapy, w tym 

22. „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne 
lub powiązane ze sobą etapy, w tym 
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produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

produkcję, transport, instalację, 
użytkowanie i utrzymanie, w czasie 
istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia surowca lub pozyskania zasobów 
po unieszkodliwienie, oczyszczenie i 
finalizację;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług arbitrażowych lub pojednawczych; c) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 
w tym usług rozjemczych;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówienie udzielone przez instytucję 
zamawiającą innej osobie prawnej 
wykracza poza zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki: 

1. Zamówienie udzielone przez instytucję 
zamawiającą innej osobie prawnej 
wykracza poza zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki: 

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie obowiązujących form 
udziału podmiotów prywatnych.
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Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami w rozumieniu 
akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej.

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami w rozumieniu 
akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
lub podmiotom sprawującym nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie 
obowiązujących form udziału podmiotów 
prywatnych.

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, poza 
zakresem niniejszej dyrektywy, oraz osoba 
prawna, nad którą instytucja zamawiająca 
lub instytucje zamawiające sprawują 
kontrolę, może nabywać towary i usługi 
od tych właścicieli publicznych bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) co najmniej 80 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
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posiadają udziałów podmioty prywatne. posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie obowiązujących form 
udziału podmiotów prywatnych.

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających, 
przy czym jeden przedstawiciel może 
reprezentować jedną uczestniczącą 
instytucję zamawiającą lub więcej 
uczestniczących instytucji zamawiających;

b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy, a zatem wykracza ona poza 
zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) celem partnerstwa jest wykonywanie
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych wszystkim uczestniczącym 
instytucjom publicznym;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

c) uczestniczące instytucje zamawiające c) uczestniczące instytucje zamawiające 
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nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 20 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
przez zainteresowane instytucje publiczne 
i w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają aktywnych
udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem 
prawnie obowiązujących form udziału 
podmiotów prywatnych.

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, 
o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się 
na etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.

5. Brak aktywnych udziałów podmiotów 
prywatnych, o którym mowa w ust. 1–4, 
weryfikuje się na etapie udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, z 
wyjątkiem prawnie obowiązujących form 
udziału podmiotów prywatnych, skutkując 
obowiązkiem otwarcia realizowanych 
zamówień na konkurencję przez 
zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady udzielania zamówień Cel i zasady udzielania zamówień

-1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
zagwarantowanie skutecznego 
wykorzystania środków publicznych, 
promowanie wysokiej jakości zamówień, 
wzmocnienie konkurencji i 
funkcjonowania rynków zamówień 
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publicznych oraz zapewnienie równych 
szans dla przedsiębiorstw i innych 
dostawców w zakresie oferowania 
zamówień publicznych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w drodze 
konkurencyjnych przetargów na 
zamówienia publiczne. Zamówienia 
publiczne powinny służyć osiągnięciu 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
wsparciu realizacji wspólnych celów 
społecznych i dostarczaniu wysokiej 
jakości towarów i usług. Władze publiczne 
mają prawo do podejmowania decyzji 
dotyczących sposobu zlecania i 
organizowania swoich usług.

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
równe i niedyskryminacyjne traktowanie 
wykonawców oraz działają w sposób 
przejrzysty i proporcjonalny. Projekt 
zamówienia nie może być opracowywany z 
zamiarem wyłączenia tego zamówienia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy 
lub celowego ograniczenia konkurencji.

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
równe i niedyskryminacyjne traktowanie 
wykonawców oraz działają w sposób 
przejrzysty i proporcjonalny. Szczegółowe 
informacje dotyczące zamówień 
publicznych są podawane do wiadomości 
publicznej. Projekt zamówienia nie może 
być opracowywany z zamiarem wyłączenia 
tego zamówienia z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy lub celowego 
ograniczenia konkurencji.

1a. Wykonawcy przestrzegają zobowiązań 
ustanowionych przez prawo Unii lub 
prawo krajowe i układy zbiorowe w 
zakresie przepisów socjalnych i ochrony 
zatrudnienia oraz warunków pracy lub 
prawo środowiskowe, lub przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI, które obowiązują w 
państwie członkowskim, w regionie lub 
miejscu, gdzie mają być prowadzone 
roboty lub świadczone usługi. Niniejsza 
dyrektywa nie uniemożliwia państwom 
członkowskim przestrzegania Konwencji 
MOP nr 94 dotyczącej postanowień o 
pracy w umowach zawieranych przez 
władze publiczne. Instytucje zamawiające 
sprawdzają, czy wykonawcy cieszą się 
dobrą reputacją oraz nie dopuszczali się 
poważnych naruszeń krajowych lub 
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międzynarodowych przepisów prawa 
ochrony środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy, lub innych właściwych 
przepisów.
1b. Instytucje zamawiające dążą do 
zapewnienia najlepszej wartości w ramach 
polityki w dziedzinie zamówień. Osiągają 
ten cel, udzielając zamówień publicznych 
składającemu ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz mającą najbardziej 
zrównoważony charakter.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

1. Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub osoby znajdujące się
w niekorzystnej sytuacji. „Osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” 
obejmują między innymi: bezrobotnych, 
osoby mające szczególne trudności z 
integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości. W 
zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie można umieścić odniesienie 
do niniejszego przepisu.
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Uzasadnienie
Termin „osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” należy sprecyzować, ponieważ jest on 
znacznie szerszy niż termin „osoby niepełnosprawne” zawarty w obecnie obowiązujących 
dyrektywach. Definicja ta zapewnia większą jasność prawa.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania. 
Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania. 
Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a) oraz art. 66 ust. 2.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania ograniczają się do 
przedmiotu zamówienia i instytucja 
zamawiająca musi być w stanie śledzić i 
kontrolować ich spełnienie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla obowiązujących Bez uszczerbku dla obowiązujących 
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krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się w 
jeden z poniższych sposobów:

krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się 
według następującej hierarchii 
priorytetów:

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, według ważności, 
poprzez odniesienie do: norm krajowych 
przenoszących normy europejskie, 
europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych, 
norm międzynarodowych, innych 
systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, w kolejności 
preferencji, poprzez odniesienie do: norm 
krajowych przenoszących normy 
europejskie, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 

skreślona
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innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w lit. b) stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami 
wydajnościowymi lub funkcjonalnymi;

c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w pkt (-1) stanowiących środek 
domniemania zgodności z tego rodzaju 
wymaganiami wydajnościowymi lub 
funkcjonalnymi;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w lit. b) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań wydajnościowych 
lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. 
a), w zakresie innych cech.

d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w pkt (-1) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań wydajnościowych 
lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. 
a), w zakresie innych cech.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
określoną etykietą, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
etykietami, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia lub 
wytworzeniem przedmiotu zamówienia, i 
są odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

b) wymagania w zakresie etykiet 
opracowuje się na podstawie danych 
naukowych lub na podstawie innych 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

b) wymagania w zakresie etykiet 
opracowuje się na podstawie danych 
naukowych lub na podstawie innych 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska;

c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy, partnerzy społeczni oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska i organizacje społeczne;

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

e) kryteria dotyczące etykiety są określane
przez osobę trzecią, która jest niezależna 
od wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

e) etykiety są przyporządkowywane i 
weryfikowane przez osobę trzecią, która 
jest niezależna od wykonawcy 
ubiegającego się o etykietę.

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające. W 
przypadku produktów, które nie są 

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania etykiety, akceptują wszystkie 
równoważne etykiety, które spełniają 
wymagania etykiety wskazanej przez 
instytucje zamawiające. W przypadku 
produktów, które nie są opatrzone etykietą, 
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opatrzone etykietą, instytucje zamawiające 
akceptują również dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe.

instytucje zamawiające mogą również 
zaakceptować dokumentację techniczną 
producenta lub inne odpowiednie środki 
dowodzące równoważności. Obowiązkiem 
zapewnienia dowodu równoważności z 
określoną etykietą należy obarczyć 
oferenta domagającego się 
równoważności.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

2. Instytucje zamawiające podejmują
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii lub z ustawodawstwa 
krajowego i/lub układów zbiorowych w 
dziedzinie przepisów socjalnych i ochrony 
zatrudnienia oraz warunków pracy lub 
prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI, które 
obowiązują w państwie członkowskim, w 
regionie lub miejscu, gdzie mają być 
prowadzone roboty, świadczone usługi lub 
realizowane dostawy, łącznie z łańcuchem 
podwykonawstwa, oraz pod warunkiem, że 
są one związane z przedmiotem 
zamówienia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ea) handel ludźmi, zatrudnianie dzieci lub 
inne naruszenia praw człowieka.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w którym 
prowadzi działalność, lub zgodnie z 
przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej.

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków, wynagrodzeń, opłacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
innych podstawowych obowiązków w 
zakresie przepisów socjalnych i ochrony 
zatrudnienia oraz warunków pracy, 
zgodnie z przepisami prawa kraju, w 
którym prowadzi działalność, lub zgodnie 
z przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek innym naruszeniu 
obowiązków wynikających z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI. Zgodność z 
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny innego 
poważnego wykroczenia zawodowego;

c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny innego 
poważnego wykroczenia zawodowego, 
poważnie narusza krajowe przepisy prawa 
socjalnego, prawa ochrony środowiska 
lub prawa pracy obowiązujące w jego 
państwie lub w państwie instytucji 
zamawiającej lub istotnie lekceważy 
kwestie związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem pracowników;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, może przedstawić instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

Jeżeli kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, przedstawi instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność lub, w stosownych 
przypadkach, jego zależność od 
podwykonawców, pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia, 
instytucja zamawiająca może ponownie 
rozważyć wykluczenie oferty.

Uzasadnienie

Należy zmienić funkcjonowanie tego artykułu. Wykonawca nie powinien stosować środków 
„samonaprawczych”; to instytucja zamawiająca powinna decydować o wykluczeniu oferty na 
podstawie przedstawionych dowodów.

Poprawka 40
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dowód, że oferenci lub kandydaci 
uwzględnili podczas sporządzania swojej 
oferty obowiązki związane z podatkami, 
ochroną środowiska, przepisami o 
ochronie socjalnej i ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach pracy, które 
obowiązują w państwie członkowskim, w 
regionie lub miejscu, gdzie mają być 
prowadzone prace lub świadczone usługi.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest jedno z następujących 
kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie oraz mająca najbardziej 
zrównoważony charakter.

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
b) najniższy koszt.
Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Koszty szacuje się przy pomocy podejścia 
opartego na analizie kosztów i wyników, 
takiego jak podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

2. Ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie, o której mowa w ust. 
1 lit. a), z punktu widzenia 

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie 
oraz mającą najbardziej zrównoważony 
charakter ustala się na podstawie 
kryteriów związanych z przedmiotem 
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instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, 
oprócz ceny lub kosztu, o których 
mowa w ust. 1 lit. b), inne kryteria 
związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

danego zamówienia publicznego. Kryteria 
te obejmują, oprócz ceny lub kosztu, w tym 
kosztów cyklu życia, o których mowa w 
art. 67, inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe i społeczne oraz 
innowacyjny charakter;

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, co skutkuje 
tym, że po udzieleniu zamówienia taki 
personel może zostać zastąpiony wyłącznie 
za zgodą instytucji zamawiającej, która 
musi sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia oraz 
kwalifikacje i etykę zawodową każdego 
podwykonawcy, co skutkuje tym, że po 
udzieleniu zamówienia taki personel może 
zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą 
instytucji zamawiającej, która musi 
sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie;

c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;

c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
cyklu życia, o którym mowa w art. 2 pkt 
22, w zakresie, w jakim kryteria te są 
określone zgodnie z ust. 4 i dotyczą 
czynników bezpośrednio związanych z 
tymi procesami oraz charakteryzują 
określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług.

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
cyklu życia, o którym mowa w art. 2 pkt 
22, w zakresie, w jakim kryteria te są 
określone zgodnie z ust. 4 i dotyczą 
czynników bezpośrednio związanych z 
tymi procesami oraz charakteryzują 
określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług.

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że udzielanie niektórych 
rodzajów zamówień jest oparte na 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
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ekonomicznie, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a) i ust. 2.
4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru.
Zapewniają one możliwość efektywnej 
konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów. 
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

4. Kryteria udzielenia zamówienia są 
powiązane z przedmiotem zamówienia, 
zapewniają możliwość efektywnej i 
uczciwej konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów. 
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

5. Instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie oraz mającej najbardziej 
zrównoważony charakter.

Waga ta może być wyrażona za pomocą 
przedziału z odpowiednią rozpiętością 
maksymalną.

Waga ta może być wyrażona za pomocą 
przedziału z odpowiednią rozpiętością 
maksymalną.

Jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 
obiektywnych przyczyn, instytucja 
zamawiająca wskazuje kryteria w 
kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego.

Jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 
obiektywnych przyczyn, instytucja 
zamawiająca wskazuje kryteria w 
kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje 
w odpowiednim zakresie wszystkie 
poniższe koszty ponoszone w czasie cyklu 
życia produktu, usługi lub obiektów 

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje 
w odpowiednim zakresie wszystkie 
poniższe koszty ponoszone w czasie cyklu 
życia produktu, usługi lub obiektów 
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budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 22:

budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 22:

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania), 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu);

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania), 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu);

b) zewnętrzne koszty środowiskowe 
bezpośrednio związane z cyklem życia, o 
ile można je wyrazić w wartościach 
pieniężnych i zweryfikować; mogą one 
obejmować koszty emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
oraz inne koszty łagodzenia zmiany 
klimatu.

b) koszty zewnętrzne, w tym koszty 
społeczne lub środowiskowe bezpośrednio 
związane z cyklem życia, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
zweryfikować; mogą one obejmować 
wpływ produkcji na otaczające środowisko 
i na sąsiadujące społeczności lub koszty 
emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń oraz inne koszty 
łagodzenia zmiany klimatu.

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające oceniają koszty przy pomocy 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metodykę 
stosowaną na potrzeby obliczania kosztów 
cyklu życia. Stosowana metodyka musi 
spełniać następujące warunki:

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające oceniają koszty przy pomocy 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metodykę 
stosowaną na potrzeby obliczania kosztów 
cyklu życia oraz informują każdego 
oferenta o metodzie obliczania kosztów 
cyklu życia. Stosowana metodyka musi 
spełniać wszystkie następujące warunki 
oraz, w miarę możliwości, powinna zostać 
uproszczona, aby była dostępna dla MŚP:

a) została opracowana na podstawie 
danych naukowych lub na podstawie 
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;

a) została opracowana na podstawie 
danych naukowych lub na podstawie 
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;
c) jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

c) jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Instytucje zamawiające pozwalają 
wykonawcom, w tym wykonawcom z 
państw trzecich, na stosowanie innej 
metodyki ustalania kosztów cyklu życia 
związanych z ich ofertami, pod warunkiem 
że taka metodyka spełnia wymogi 
określone w lit. a), b) i c) oraz jest 
równoważna metodyce wskazanej przez 
instytucję zamawiającą.

Instytucje zamawiające pozwalają 
wykonawcom, w tym wykonawcom z 
państw trzecich, na stosowanie innej 
metodyki ustalania kosztów cyklu życia 
związanych z ich ofertami, pod warunkiem 
że taka metodyka spełnia wymogi 
określone w lit. a), b) i c) oraz jest 
równoważna metodyce wskazanej przez 
instytucję zamawiającą. Instytucje 
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zamawiające mogą zwrócić się do osoby
trzeciej o przedstawienie poświadczonego 
dokumentu jako dowodu spełnienia 
warunku równoważności.

3. W przypadku gdy wspólna metodyka
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.

3. Każdą wspólną metodykę obliczania 
kosztów cyklu życia przyjętą w ramach 
unijnego aktu ustawodawczego na 
podstawie prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów lub w ramach 
europejskiej specyfikacji technicznej 
uznaje się za spełniającą kryteria 
określone w ust. 2 oraz można ją włączyć 
do kryteriów udzielenia zamówienia, o 
których mowa w art. 66 ust. 1.

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustępy 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
2, mogą w szczególności dotyczyć:

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
2, dotyczą w szczególności:

d) zgodności, co najmniej w równoważny
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

d) zgodności z obowiązkami wynikającymi 
z prawodawstwa Unii lub ustawodawstwa 
krajowego i/lub układów zbiorowych w 
dziedzinie przepisów o ochronie socjalnej 
i ochronie zatrudnienia oraz warunkach 
pracy lub prawa ochrony środowiska bądź 
z przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI lub, w 
przypadku gdy nie ma to zastosowania, z 
innymi przepisami zapewniającymi 
równoważny stopień ochrony;
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e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

4. Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

4. Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Instytucja 
zamawiająca odrzuca ofertę wyłącznie w 
przypadku, gdy dowody nie uzasadniają 
niskiego poziomu ceny lub kosztów, biorąc 
pod uwagę elementy, o których mowa w 
ust. 3, lub w przypadku gdy otrzymane 
uzasadnienie nie jest wystarczające.

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z przepisami 
określonymi w ust. 3 lit. d).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70

Warunki realizacji zamówień Warunki realizacji zamówień
Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych i 
obejmują zobowiązania ustanowione przez 
prawo Unii lub prawo krajowe i układy 
zbiorowe w zakresie przepisów socjalnych 
i ochrony zatrudnienia oraz warunków 
pracy lub prawo środowiskowe, lub 
przepisy międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienione w załączniku XI, które 
obowiązują w państwie członkowskim, w 
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regionie lub miejscu, gdzie mają być 
prowadzone roboty lub świadczone usługi.
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia przed ryzykiem związanym 
ze wzrostami cen, które są wynikiem 
wahań cenowych, z wykorzystaniem 
różnych strategii hedgingowych, w tym 
wzorów przyjmowania cen, i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Uzasadnienie

Obowiązki dotyczące ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy muszą 
być jasno określone w klauzulach dotyczących realizacji zamówienia, aby zapewnić ich 
spełnienie.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zamawiająca może zażądać
albo zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców.

1. Instytucja zamawiająca żąda albo może
zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców oraz przekazał 
informacje o swoich podwykonawcach, w 
tym ich nazwy lub imiona i nazwiska, 
dane kontaktowe i przedstawicieli 
prawnych.

1a. W dokumentach specyfikujących 
zamówienie instytucja zamawiająca 
określa, że warunki i wymagania, które 
stosuje się do oferenta, mają również 
zastosowanie do każdej strony trzeciej, 
która realizuje część zamówienia jako 
podwykonawca.
1b. Wszelkie zmiany w łańcuchu 
podwykonawców są zgłaszane przez 
wykonawcę i zatwierdzane przez instytucję 
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zamawiającą. W przypadku gdy 
zaproponowana zmiana dotyczy także 
zatrudnienia nowego podwykonawcy, 
główny wykonawca podaje jego imię i 
nazwisko lub nazwę, dane kontaktowe 
oraz imiona i nazwiska przedstawicieli 
prawnych.
1c. Zaproponowaną zmianę odrzuca się, 
jeżeli nie gwarantuje ona przestrzegania 
ust. 1a.  
7. Instytucja zamawiająca w ramach 
umowy z głównym wykonawcą oraz 
główny wykonawca i każdy bezpośredni 
podwykonawca w ramach umów z ich 
podwykonawcami określają, że w 
przypadku gdy mają podstawy sądzić, że 
ich bezpośredni podwykonawca narusza 
przepisy, o których mowa w akapicie 
drugim, bezpośredni podwykonawca 
podejmuje natychmiastowe działania 
mające zaradzić tej sytuacji, oraz że w 
przypadku niespełnienia tego wymogu 
przedmiotowa umowa zostaje rozwiązana.
8. W przypadku gdy rozwiązanie umowy 
lub zastąpienie danego podwykonawcy ma 
formę przejęcia przedsiębiorstwa zgodnie 
z definicją zawartą w dyrektywie 
2001/23/WE zastosowanie mają przepisy 
tej dyrektywy.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
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przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.
Akapit pierwszy nie ma również 
zastosowania w przypadku 
restrukturyzacji instytucji zamawiającej, 
ponieważ instytucja zamawiająca ma 
prawo do przeniesienia umowy na osobę 
trzecią, która będzie odpowiedzialna za 
wypełnianie obowiązków instytucji 
zamawiającej.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
instytucjom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przy rozwiązywaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przestrzegano 
krajowego prawa umów. Państwa 
członkowskie, zapewniając instytucjom 
zamawiającym możliwość rozwiązania 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w okresie jej obowiązywania, 
na warunkach określonych przez 
obowiązujące w ich kraju prawo umów, 
wymagają spełnienia jednego z 
poniższych warunków:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III – rozdział I – artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dysponują szeroką 
swobodą w zakresie organizacji wyboru 
usługodawcy w sposób uznany przez siebie 
za najbardziej odpowiedni oraz zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia 
usług społecznych i innych specjalnych 
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usług lub zorganizowania świadczenia 
takich usług w jakikolwiek inny sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonych procedur 
krajowych, np. procedur, które opierają 
się na swobodnym wyborze dostawców 
usług przez użytkownika, tj. systemie 
bonów, modelu swobodnego wyboru, 
trójstronnych stosunkach, lub na 
zasadzie, zgodnie z którą wszyscy 
dostawcy usług socjalnych lub innych 
określonych usług będący w stanie spełnić 
warunki wcześniej określone na mocy 
prawa powinni, niezależnie od swojej 
formy prawnej, mieć możliwość 
świadczenia tych usług, o ile 
przestrzegane są ogólne zasady równego 
traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości, niedyskryminacji
i równego traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
instytucje zamawiające uwzględniały
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uwzględnienia konieczności
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

konieczność zagwarantowania wysokiej 
jakości, ciągłości, dostępności, 
przystępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników,
w tym grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji i słabszych grup 
społecznych, zadowolenia użytkowników, 
włączenia społecznego, zaangażowania i 
upodmiotowienia użytkowników, a także, 
w stosownych przypadkach, 
innowacyjności. Państwa członkowskie 
stanowią, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi. 
Podczas określania kryteriów jakości 
instytucje zamawiające mogą odnieść się 
do kryteriów określonych w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych.
2a. Instytucje zamawiające mogą 
zdecydować się na ograniczenie udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług społecznych i 
zdrowotnych do organizacji 
niekomercyjnych, pod warunkiem że 
prawo krajowe, które jest zgodne z 
prawem europejskim, przewiduje 
ograniczony dostęp do określonych usług 
na korzyść organizacji niekomercyjnych, 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości. Zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie powinno 
zawierać odniesienie do tego przepisu. 
Należy zapewnić przestrzeganie 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Sprawozdanie roczne powinno 
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obejmować również roczne zestawienie 
zaoferowanych cen z rzeczywistymi 
kosztami zamówień, które zostały już 
wykonane, oraz potencjalny wpływ na 
liczbę pracowników zatrudnianych przez 
dostawców.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie 
części zamówienia lub umowy ramowej, 
jaką zwycięski oferent zamierza zlecić do 
wykonania osobom trzecim;

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie 
części zamówienia lub umowy ramowej, 
jaką zwycięski oferent zamierza zlecić do 
wykonania osobom trzecim, oraz 
informacje o jego podwykonawcach, w 
tym ich nazwy/imiona i nazwiska, dane 
kontaktowe i przedstawiciele prawni;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na danym 
terenie lub usług świadczonych podczas 
realizacji zamówienia.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów socjalnych i ochrony 
zatrudnienia oraz warunków pracy
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na danym 
terenie lub usług świadczonych podczas 
realizacji zamówienia. Państwa 
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członkowskie dopilnowują, aby instytucje 
zamawiające wskazały, gdzie można te 
informacje znaleźć w dokumentach 
zamówienia.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„norma” oznacza specyfikację techniczną 
zatwierdzoną przez uznaną instytucję
normalizacyjną w celu powtarzalnego i 
stałego stosowania, której przestrzeganie 
nie jest obowiązkowe i która należy do 
jednej z następujących kategorii:

„norma” oznacza specyfikację techniczną 
ustanowioną w drodze konsensusu i
zatwierdzoną przez uznaną organizację
normalizacyjną w celu powtarzalnego i 
stałego stosowania, której przestrzeganie 
nie jest obowiązkowe i która należy do 
jednej z następujących kategorii:

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Usługi świadczone przez związki 
zawodowe

skreślony

- Usługi pierwszej pomocy lekarskiej
- Szkoły i przewóz uczniów
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