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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 standardach pracy i standardach 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 warunków pracy dla grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, kryteriów równouprawnienia, a także kryteriów dostępu do 
dokształcania się lub kryteriów uczciwego handlu. Już na początku postępowania musi istnieć 
możliwość ocenienia, czy oferent jest również w stanie spełnić wymienione kryteria. Do 
kryteriów tych należy ponadto włączyć zewnętrzne koszty społeczne związane z przedmiotem 
zamówienia.
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– W odniesieniu do szczególnie niskich ofert należy zaostrzyć kryteria, tak by do 
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 
w międzyczasie 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 najkorzystniejszej ceny. 
Rozdział ten należy ponadto uzupełnić przepisami dotyczącymi kryteriów wykluczenia, 
podwykonawstwa oraz przestrzegania standardów pracy i standardów 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 
standardów pracy i standardów 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 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia musi brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
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zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego. Niniejsza dyrektywa 
przyczynia się do osiągnięcia tych celów 
poprzez wspieranie zamówień publicznych 
zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, uwzględnienie kryteriów 
społecznych na wszystkich etapach 
procedury udzielania zamówień oraz 
spełnienie obowiązków odnoszących się 
do warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

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 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) 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.

Or. en

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 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
stosowanie dyrektywy 2001/23/WE w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów w celu zapewnienia 
poszanowania zasad równej konkurencji 
oraz ochrony pracowników w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli instytucja publiczna zleci podmiotowi sektora prywatnego zadanie, które wcześniej 
wykonywała we własnym zakresie, może nastąpić przejęcie w rozumieniu dyrektywy w 
sprawie przejęcia przedsiębiorstw. W takich przypadkach stosuje się dyrektywę w sprawie 
przejęcia przedsiębiorstw, która zawiera ważne informacje oraz określa procedury 
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konsultacji, a także zakazuje jakiejkolwiek zmiany obowiązujących warunków pracy, w tym 
odwołania ze stanowiska.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Instytucje zamawiające mają szeroko 
zakrojoną swobodę w stosowaniu zarówno 
specyfikacji technicznych, jak i kryteriów 
udzielenia zamówienia w celu osiągnięcia 
swoich celów, w tym celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Celem 
niniejszej dyrektywy nie jest dalsze 
ograniczenie rodzajów aspektów, jakie 
instytucja zamawiająca może uwzględnić 
w ramach specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia, o ile 
zapewniona jest zgodność z zasadą 
związku z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie
Należy dążyć do zwiększenia zrównoważonego charakteru przepisów dotyczących zamówień 
publicznych. W związku z tym instytucje publiczne powinny dysponować szeroką swobodą w 
zakresie uwzględniania kryteriów zrównoważonego rozwoju w specyfikacjach technicznych i 
kryteriach udzielenia zamówienia, pod warunkiem że mają one związek z przedmiotem 
zamówienia (zgodnie z orzecznictwem europejskim w zakresie zamówień publicznych).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5e) Specyfikacje techniczne, kryteria 
udzielenia zamówienia oraz warunki 
realizacji zamówienia rozróżnia się na 
podstawie roli, jaką odgrywają one w 
procesie udzielania zamówień, a nie na 
podstawie ich treści. Za pomocą 
specyfikacji technicznych instytucja 
zamawiająca definiuje warunki 
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bezwzględnie obowiązujące. Natomiast 
kryteria udzielenia zamówienia 
umożliwiają instytucji zamawiającej 
porównywanie względnych korzyści 
płynących z różnych połączeń kryteriów. 
Wreszcie klauzule dotyczące realizacji 
zamówienia określają sposób realizacji 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Poprawka 6

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 
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 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
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. W celu 
zapewnienia lepszej ochrony jakości tych 
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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 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

usług w zamówieniach publicznych należy 
ustanowić szczególny reżim 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 szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Zasadnicza rola oraz szeroka 
swoboda władz krajowych, regionalnych i 
lokalnych w świadczeniu, zlecaniu i 
organizowaniu usług świadczonych w 
interesie ogólnym są również zgodne z 
Protokołem nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, art. 14 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz art. 36 karty praw 
podstawowych. Przepisy niniejszej 
dyrektywy uwzględniają ten imperatyw, 
nakładając jedynie obowiązek 
przestrzegania podstawowych zasad 
przejrzystości i równego traktowania oraz 
gwarantując, że instytucje zamawiające
stosują 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, zapewniając 
wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i 
przystępności cenowej, a także równe 
traktowanie oraz promowanie 
powszechnego dostępu i praw odbiorców.
Oznacza to, że szczególnie ważne są 
zasady związane między innymi z jakością, 
ciągłością, dostępnością, możliwością 
korzystania z usług i ich 
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kompleksowością, a także z 
demokratyczną kontrolą i 
odpowiedzialnością. 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 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.

Or. en

Uzasadnienie

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.
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Poprawka 7

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 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 oraz 
inne cechy cyklu życia. Instytucje 
zamawiające powinny zatem przyjąć 
kryteria udzielenia zamówienia w celu 
oceny zrównoważoności instytucji 
zamawiającej. Instytucje zamawiające 
mają również swobodę ustanawiania 
odpowiednich standardów 
zrównoważoności i jakości przy użyciu 
specyfikacji technicznych lub warunków 
realizacji zamówienia.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W przypadku gdy instytucje 
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 

(38) Instytucje zamawiające muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny, z 
uwzględnieniem kwestii zrównoważonego 
rozwoju. Określenie tych kryteriów 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 

(40) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
powinny ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz mającą najbardziej 
zrównoważony charakter, stosując 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
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projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować. 
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować. 
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 10

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 
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 

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do cech cyklu życia takich jak 
określony proces produkcji, w tym na 
przykład do aspektów społecznych i 
środowiskowych, określonego trybu
świadczenia usług, wymogów 
funkcjonalnych i wydajnościowych 
mających na celu minimalizację lub 
maksymalizację oddziaływania 
środowiskowego lub społecznego, 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 
przedmiotem zamówienia należy 
interpretować 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 
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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.

pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji. 
Charakterystyka może na przykład 
dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia 
personelu zaangażowanego w proces
produkcji, równowagi płci (np. równego 
wynagrodzenia, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym), dostępu do 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udziału użytkowników i konsultacji z 
nimi, przystępności, praw człowieka, 
etycznego handlu lub w celu wsparcia 
integracji społecznej osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji (takich jak 
długotrwale bezrobotni, Romowie, 
migranci lub pracownicy młodsi i starsi) 
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 
specyfikacje techniczne lub kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość i zrównoważoność
realizacji zamówienia, a w efekcie na 
wartość ekonomiczną oferty. Instytucje 
zamawiające mogą również uwzględnić w 
ramach specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia aspekty 
społeczne odnoszące się do zewnętrznych 
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kosztów społecznych bezpośrednio 
związanych z cyklem życia takie jak wpływ 
produkcji na otaczające środowisko i na 
sąsiadujące społeczności. Instytucje 
zamawiające powinny określić w ramach 
specyfikacji technicznych obowiązki 
odnoszące się do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy określonych w unijnych 
i krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli instytucja publiczna zleci podmiotowi sektora prywatnego zadanie, które wcześniej 
wykonywała we własnym zakresie, może nastąpić przejęcie w rozumieniu dyrektywy w 
sprawie przejęcia przedsiębiorstw. W takich przypadkach stosuje się dyrektywę w sprawie 
przejęcia przedsiębiorstw, która zawiera ważne informacje oraz określa procedury 
konsultacji, a także zakazuje jakiejkolwiek zmiany obowiązujących warunków pracy, w tym 
odwołania ze stanowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach. 

(42) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach. 
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W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 
pozostałych oferentów. W przypadku gdy 
oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia, instytucji 
zamawiającej powinno przysługiwać 
prawo do odrzucenia oferty. Oferta 
powinna być obowiązkowo odrzucana w 
przypadkach, gdy instytucja zamawiająca 
ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem 
niezgodności z obowiązującym
prawodawstwem unijnym w dziedzinach 
prawa socjalnego, prawa pracy lub 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa pracy.

W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 
pozostałych oferentów. W przypadku gdy 
oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia instytucja 
zamawiająca powinna odrzucić ofertę. 
Oferta powinna być obowiązkowo 
odrzucana w przypadkach, gdy instytucja 
zamawiająca ustali, że rażąco niska cena 
jest wynikiem niezgodności z 
prawodawstwem unijnym w dziedzinie
prawa ochrony środowiska oraz z 
obowiązkami odnoszącymi się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 12

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 

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
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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.

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. 
Jeśli chodzi o obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, instytucje zamawiające 
powinny określić przepisy ustanawiające 
odpowiedni poziom ochrony w klauzulach 
dotyczących realizacji zamówienia.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w 
zakresie warunków zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas 
realizacji zamówień publicznych pod
warunkiem, że tego rodzaju przepisy, jak i 
ich stosowanie, są zgodne z prawem 
unijnym. W sytuacjach transgranicznych, 
gdy pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim w celu realizacji 
zamówienia publicznego, dyrektywa 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług określa warunki 
minimalne, które muszą zostać spełnione 
przez państwo przyjmujące w stosunku do 
takich oddelegowanych pracowników.
Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w 
tym zakresie, nieprzestrzeganie tych 
obowiązków można uznać za poważne 
wykroczenie ze strony danego wykonawcy, 
które może prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

(44) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w 
miejscu wykonywania robót budowlanych, 
usług lub dostaw w zakresie warunków 
zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, 
powinny mieć zastosowanie podczas 
realizacji zamówień publicznych, w tym w 
sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim. Jeżeli prawo 
krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, 
nieprzestrzeganie tych obowiązków można 
uznać za poważne wykroczenie ze strony 
danego wykonawcy, które może prowadzić 
do wykluczenia tego wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia i warunków pracy, w tym wszystkie układy 
zbiorowe, muszą mieć zastosowanie również w odniesieniu do delegowania pracowników. 
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału w sprawie C-346/06 (Rüffert) obowiązkowe standardy 
określone w dyrektywie 96/71/WE interpretuje się jako standardy maksymalne, obowiązujące 
wyłącznie w odniesieniu do powszechnie wiążących układów zbiorowych oraz do 
minimalnego wynagrodzenia za pracę; należy jednak zapewnić równe traktowanie wszystkich 
pracowników.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 — punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a. „cechy cyklu życia” oznaczają 
elementy odnoszące się do jakiejkolwiek 
części cyklu życia produktu, robót 
budowlanych lub świadczenia usługi, o 
których mowa w pkt 22 niniejszego 
artykułu. Cechy cyklu życia mogą być 
niewidocznymi cechami, które są 
nierozerwalnie związane z produktem w 
wyniku wyborów dokonanych w ramach 
produkcji lub innych etapów cyklu życia 
produktu niebędących etapem 
użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

„Cechy cyklu życia” mają kluczowe znaczenie dla uwzględnienia przez instytucje publiczne 
kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Należy je zdefiniować, aby wyjaśnić, w jaki 
sposób można je uwzględnić w specyfikacjach technicznych i kryteriach udzielenia 
zamówienia.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy zamówienie publiczne 
może wiązać się z przejęciem 
przedsiębiorstwa państwa członkowskie 
dopilnowują, aby instytucje zamawiające 
stosowały procedurę konkurencyjną z 
negocjacjami lub dialog konkurencyjny.

Or. en



PE485.939v02-00 20/52 PA\901907PL.doc

PL

Uzasadnienie

Jeżeli instytucja publiczna zleci podmiotowi sektora prywatnego zadanie, które wcześniej 
wykonywała we własnym zakresie, może nastąpić przejęcie w rozumieniu dyrektywy w 
sprawie przejęcia przedsiębiorstw. W takich przypadkach stosuje się dyrektywę w sprawie 
przejęcia przedsiębiorstw, która zawiera ważne informacje oraz określa procedury 
konsultacji, a także zakazuje jakiejkolwiek zmiany obowiązujących warunków pracy, w tym 
odwołania ze stanowiska.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w odniesieniu do robót budowlanych 
lub usług, w przypadku których taka 
procedura lub taki dialog wpływa na 
pracowników, ze względu na wymogi 
konsultacji z przedstawicielami 
pracowników.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw, aby 
osiągnąć cele instytucji zamawiającej, w 
tym cele w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22.

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnej innej cechy cyklu życia, o której
mowa w art. 2 pkt 22a (nowy). 

Mogą one obejmować:

Or. en

Uzasadnienie
Kryteria społeczne należy włączyć do wszystkich etapów procesu udzielania zamówień 
publicznych. Instytucje publiczne powinny mieć możliwość wymagania spełnienia określonych 
kryteriów społecznych już w ramach specyfikacji technicznych. Zważywszy na to, że 
organizacja, kwalifikacje oraz doświadczenie pracowników w znaczący sposób wpływają na 
jakość i zrównoważony charakter robót budowlanych lub usług, powinna istnieć możliwość 
wymagania określonych elementów już w ramach specyfikacji technicznych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy, przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa, rokowania zbiorowe, 
równowaga płci (np. równe 
wynagrodzenie, równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym), 
włączenie społeczne, w tym możliwości 
zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub należących do słabszych grup 
społecznych (takich jak długotrwale 
bezrobotni, Romowie, migranci lub 
pracownicy młodsi i starsi), dostęp do 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udział użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, prawa człowieka i etyczny 



PE485.939v02-00 22/52 PA\901907PL.doc

PL

handel;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) aspekty społeczne odnoszące się do 
zewnętrznych kosztów społecznych 
bezpośrednio związanych z cyklem życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22, takie jak 
wpływ produkcji na otaczające środowisko 
i na sąsiadujące społeczności;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych – organizację, 
kwalifikacje i doświadczenie personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki odnoszące się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia,
takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy 
określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, są wyraźnie określane przez 
instytucje zamawiające w ramach 
specyfikacji technicznych jako część 
bezwzględnie obowiązujących warunków 
przetargu na zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie
Obowiązki dotyczące ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy 
powinny być określone w specyfikacjach technicznych jako warunki bezwzględnie 
obowiązujące, które muszą zostać spełnione, aby zostać uznanym za kandydata.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom zamawiającym udzielenie 
zamówienia;

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych i 
społecznych, pod warunkiem że parametry 
są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić 
oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia, w tym, zgodnie z 
ust. 1, wymogów dotyczących cech cyklu 
życia wymaganych robót budowlanych, 
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dostaw lub usług, o których to cechach 
jest mowa w art. 2 pkt 22a (nowy);

Or. en

Poprawka 24

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 w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska lub z obowiązkami 
odnoszącymi się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia,
takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy 
określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, w tym do łańcucha 
podwykonawstwa.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
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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.

zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków, opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne lub wszelkich 
innych obowiązków odnoszących się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie
Nieprzestrzeganie przepisów społecznych i przepisów o ochronie pracy musi być 
obowiązkową podstawą wykluczenia. W tym zapisie należy również uwzględnić przepisy i 
regulacje krajowe, orzecznictwo arbitrażowe oraz układy zbiorowe mające zastosowanie do 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z udziału w zamówieniach 
publicznych wyklucza się wykonawców (w 
tym podwykonawców) figurujących w 
oficjalnym rejestrze uchybień, o którym 
mowa w art. 83a (nowy).

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – 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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie
Tę podstawę wykluczenia należy przenieść do obowiązkowych podstaw wykluczenia oraz 
uzupełnić.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Instytucja zamawiająca wyklucza z 
udziału w zamówieniu publicznym 
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z warunków wymienionych w ust. 1, 
2, 2a (nowy) oraz w ust. 3 lit. c) lub d) w 
odniesieniu do podwykonawcy 
zaproponowanego przez wykonawcę 
zgodnie z art. 71.

Or. en
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Uzasadnienie
Nieprzestrzeganie przepisów społecznych i przepisów o ochronie pracy musi być 
obowiązkową podstawą wykluczenia. W tym zapisie należy również uwzględnić przepisy i 
regulacje krajowe, orzecznictwo arbitrażowe oraz układy zbiorowe mające zastosowanie do 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

Poprawka 29

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.

Każdy kandydat, oferent lub 
podwykonawca, 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.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu kandydat lub oferent musi 
udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom. Instytucje zamawiające 
oceniają środki podjęte przez kandydatów i
oferentów, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca 
uważa, że środki te są niewystarczające, 
podaje powody swojej decyzji.

W tym celu kandydat, oferent lub 
podwykonawca musi udowodnić, że 
zrekompensował wszelkie szkody 
spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom. Instytucje zamawiające 
oceniają środki podjęte przez kandydatów, 
oferentów lub podwykonawców, 
uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca 
uważa, że środki te są niewystarczające, 
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podaje powody swojej decyzji.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) doświadczenia w prowadzeniu 
działalności społecznej zgodnej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia i 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną, a także 
umiejętności i wiedzę w dziedzinie 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia uczciwej konkurencji.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. Instytucja zamawiająca może 
stwierdzić, że wykonawcy nie zrealizują
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości, jeżeli ustaliła, że mają oni 
sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie zapewniające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości oraz, jeśli wymaga tego instytucja 
zamawiająca, zgodnie z dowolną klauzulą 
dotyczącą realizacji zamówienia określoną 
zgodnie z art. 70 i 71. Instytucja 
zamawiająca może stwierdzić, że 
wykonawcy nie zapewnią realizacji
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości, jeżeli ustaliła, że mają oni 
sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowe sformułowanie należy rozszerzyć, aby uwzględnić możliwość nadzorowania 
podwykonawców. W artykule tym należy również wyjaśnić, że instytucje zamawiające mogą 
wykorzystać etap wyboru do oceny zdolności wykonawcy do spełnienia wymogów realizacji 
zamówienia.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W odniesieniu do doświadczenia 
związanego z kryteriami prowadzenia 
działalności społecznej zgodnej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju można 
uwzględnić inwestycje w umiejętności i 
szkolenie oraz doświadczenie w 
zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zależności od charakteru, ilości lub 
znaczenia, a także przeznaczenia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zdolność 
techniczną wykonawcy można udowodnić 
za pomocą jednego lub większej liczby 
środków wymienionych w załączniku XIV 
część 2.

3. W zależności od charakteru, ilości, 
jakości, zrównoważoności lub znaczenia, a 
także przeznaczenia robót budowlanych, 
dostaw lub usług, zdolność techniczną 
wykonawcy można udowodnić za pomocą 
jednego lub większej liczby środków 
wymienionych w załączniku XIV część 2.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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.

Or. en

Uzasadnienie
Aby osiągnąć cele strategii „UE 2020 oraz „cele społeczne” określone w uzasadnieniu 
Komisji, potrzebne są bardziej zrównoważone procedury udzielania zamówień publicznych. 
W związku z tym należy usunąć kryterium najniższego kosztu (taka praktyka jest już 
stosowana w niektórych państwach członkowskich, np. w Niemczech). Oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie musi stać ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie oraz mającą 
najbardziej zrównoważony charakter, aby umożliwić wyjaśnienie pojęcia.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie 
oraz mającą najbardziej zrównoważony 
charakter ustala się na podstawie 
kryteriów związanych z przedmiotem 
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:

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
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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.

cyklu życia lub cech cyklu życia, o których
mowa w art. 2 pkt 22 i pkt 22a (nowy), 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.

Or. en

Uzasadnienie
Należy wyraźnie określić możliwość włączenia kryteriów społecznych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy, przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa, rokowania zbiorowe, 
równowaga płci (np. równe 
wynagrodzenie, równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym), 
włączenie społeczne, w tym możliwości 
zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub należących do słabszych grup 
społecznych (takich jak długotrwale 
bezrobotni, Romowie, migranci lub 
pracownicy młodsi i starsi), dostęp do 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udział użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, prawa człowieka i etyczny 
handel;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że udzielanie niektórych 
rodzajów zamówień jest oparte na 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a) i ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
związane z przedmiotem zamówienia (nie 
wyklucza to niewidocznych cech 
produktów lub usług takich jak cechy 
cyklu życia, o których mowa w pkt 22a 
(nowy)), oraz 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.

Or. en

Uzasadnienie
Aby wyjaśnić warunki uwzględnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju takich aspekty 
społeczne w kryteriach udzielenia zamówienia, należy w tym miejscu wspomnieć o związku z 
przedmiotem zamówienia. Nie wyklucza to tzw. „niewidocznych” cech.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zewnętrzne koszty społeczne 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego zewnętrzne koszty środowiskowe powinny zostać uwzględnione w 
rachunku kosztów cyklu życia, a zewnętrzne koszty społeczne już nie. Zewnętrzne koszty 
społeczne mogą obejmować na przykład wpływ produkcji na otaczające środowisko i na 
sąsiadujące społeczności.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby skreślona
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powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium to jest zbyt restrykcyjne. Powinno wystarczyć, że metody obliczania kosztów cyklu 
życia opierają się na naukowych bądź innych obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach, i że są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
50% niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
25% niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert; lub

Or. en

Uzasadnienie
Warunki, jakie oferta musi spełniać, aby była rażąco tania, nie powinny się kumulować. 
Różnica ceny lub kosztu wynosząca 25% średniej ceny lub średniego kosztu jest już znacząca.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
20% niższe niż cena lub koszt drugiej 
najtańszej oferty;

b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
10% niższe niż cena lub koszt drugiej 
najtańszej oferty;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en

Uzasadnienie
Warunek ten jest zbyt restrykcyjny. Oferta może być rażąco niska, nie spełniając tego 
warunku.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające mogą również zażądać takich 
wyjaśnień.

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające mogą również zażądać takich 
wyjaśnień, w szczególności w 
przypadkach, w których cena lub koszty są 
niższe niż cena lub koszty uiszczone u 
obecnego wykonawcy lub w przypadkach, 
w których cena lub koszty są niższe niż 
ceny wynikające z innych obecnie 
stosowanych porównywalnych procedur 
udzielania zamówień.

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska lub z obowiązkami 
odnoszącymi się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia 
takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy 
określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim, 
lub w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zgodności z wymogami odnoszącymi 
się do art. 71.

Or. en
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Uzasadnienie
Odniesienie się do art. 71 dotyczącego podwykonawstwa w wyjaśnieniach, które należy 
przedstawić w odniesieniu do rażąco niskich ofert, jest rozsądne.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Odrzuca ona 
ofertę wyłącznie w przypadku, gdy 
dowody nie uzasadniają niskiego poziomu 
ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę 
elementy, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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). 

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 obejmują obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.
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.

Or. en

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 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1
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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.

Instytucja zamawiająca żąda albo jest
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/imiona i nazwiska, dane 
kontaktowe i przedstawicieli prawnych.
Instytucję zamawiającą niezwłocznie 
informuje się o wszelkich zmianach w 
łańcuchu podwykonawstwa oraz o 
wszelkich nowych podwykonawcach, w 
tym podaje się ich nazwy/imiona i 
nazwiska, dane kontaktowe i 
przedstawicieli prawnych.

Or. en

Uzasadnienie
Wniosek Komisji stanowi krok we właściwym kierunku, lecz jest niewystarczający, jeśli chodzi 
o podwykonawstwo. Musi istnieć możliwość identyfikacji podwykonawców na podstawie ich 
nazwy/imienia i nazwiska, danych kontaktowych i przedstawicieli prawnych. Instytucja 
zamawiająca musi być informowana o wszystkich dokonywanych zmianach.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Powody zlecenia wykonania 
podwykonawcom określa się w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie; powinny ono wynikać ze 
względów technicznych, natomiast celem 
zlecenia wykonania nie powinno być 
obniżenie kosztów pracy.
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Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu płatności 
są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucja zamawiająca – na wniosek 
podwykonawcy i jeżeli pozwala na to 
charakter zamówienia – przekazuje 
bezpośrednio podwykonawcy płatności 
należne za usługi, dostawy lub roboty 
budowlane zrealizowane dla głównego 
wykonawcy. W takim przypadku państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednie 
mechanizmy umożliwiające głównemu 
wykonawcy zgłaszanie zastrzeżeń co do 
nienależnych płatności. Ustalenia 
dotyczące takiego trybu płatności są 
określane w dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

3. Główny wykonawca i każdy inny 
pośredni podwykonawca może – obok 
podwykonawcy lub zamiast niego – zostać 
bezpośrednio pociągnięty przez 
pracownika i/lub wspólne fundusze lub 
instytucje zrzeszające partnerów 
społecznych do odpowiedzialności, jako 
poręczyciel, za wszelkie przypadki 
niewypełnienia przez podwykonawcę 
obowiązków odnoszących się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w unijnych i 
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krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Przepis ten stosuje się bez konieczności 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków, w szczególności bez 
konieczności bezpośredniego obarczania 
winą zamawiającego.

Or. en

Uzasadnienie
Odpowiedzialność solidarna głównego wykonawcy i jego podwykonawców jest jedynym 
sposobem na skuteczne zapewnienie ochrony praw pracowników. Komisja przedstawiła już 
jednak tę koncepcję po raz pierwszy w dyrektywie wykonawczej w sprawie delegowania 
pracowników, chociaż rozszerzyliśmy jej stosowanie w tym kontekście.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Liczba podwykonawców 
zaangażowanych w realizację zamówienia 
publicznego jest ograniczona do 
maksymalnie 3 kolejnych 
podwykonawców.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis przyczyni się do tego, że liczba kolejnych podwykonawców będzie ograniczona, 
podczas gdy podwykonawstwo horyzontalne, które może być niezbędne w przypadku 
zakrojonych na szeroką skalę robót budowlanych, nadal będzie możliwe.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
usług lub zorganizowania świadczenia 
takich usług w jakikolwiek inny sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, o ile taki system jest zgodny z 
podstawowymi zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Szeroką swobodę państw członkowskich w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług w 
interesie ogólnym należy podkreślić nie tylko w punktach preambuły, lecz także w artykułach.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
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.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by
instytucje zamawiające uwzględniały 
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, kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie postanawiają, że 
wyboru usługodawcy nie dokonuje się 
wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za 
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realizację usługi, lecz także z 
uwzględnieniem powyżej określonych 
kryteriów jakości i zrównoważoności 
usług społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych muszą być wiążące.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i/lub instytucje 
zamawiające dopilnowują, aby 
wykonawcy wypełniali obowiązki 
odnoszące się do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, takich jak 
bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy 
określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Przestrzeganie przepisów o ochronie socjalnej i o ochronie pracy jest również obowiązkowe 
w kontekście świadczenia usług społecznych.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują 
przestrzegania przepisów dotyczących 
podwykonawstwa określonych w art. 71.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie dopilnowują 
stosowania podstaw wykluczenia 
określonych w art. 55.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Przy wyborze usługodawcy państwa 
członkowskie mogą rozważyć 
wykorzystanie zamówień zastrzeżonych, o 
których mowa w art. 17.

Or. en
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Instytucje zamawiające mogą zastrzec 
określone zamówienia dla organizacji 
niekomercyjnych, które specjalizują się w 
świadczeniu usług społecznych, pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych
zasad przejrzystości i równego 
traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, a w szczególności z orzeczeniem w sprawie C-70/95 
(Sodemare), instytucje zamawiające mogą zastrzec zamówienia dla organizacji 
niekomercyjnych, pod warunkiem że takie zastrzeżenie 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.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku stwierdzenia u
wykonawcy lub podwykonawcy
wyznaczonego do realizacji zamówienia 
znacznych lub stałych niedociągnięć w 
realizacji jakiegokolwiek istotnego 
wymogu w ramach zamówienia, instytucja 
zamawiająca informuje o tym fakcie 
organy nadzoru i organy administracyjne 
wymienione w art. 84 i 88 i przekazuje im
niezbędne informacje szczegółowe.

Or. en
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby instytucje zamawiające mogły łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w związku ze 
stosowaniem niniejszego artykułu ze 
strony organów nadzoru i organów 
administracyjnych określonych w art. 84 i 
88.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr uchybień
W przypadku gdy wykonawca narusza 
warunki określone w zamówieniu, w 
szczególności odnoszące się do ochrony 
socjalnej i ochrony zatrudnienia oraz do 
warunków pracy i podwykonawstwa, 
umieszcza się go w rejestrze uchybień. 
Figurowanie w rejestrze uchybień stanowi 
podstawę wykluczenia.

Or. en

Uzasadnienie
Wykonawcy naruszający warunki określone w zamówieniu publicznym powinni zostać 
umieszczeni w specjalnym rejestrze, co umożliwi instytucjom zamawiającym śledzenie 
naruszeń.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83a – ustęp 2 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rejestrami uchybień zarządzają organy 
nadzoru i organy administracyjne 
określone w art. 84 i 88. Instytucje 
zamawiające mają możliwość wglądu w te 
wykazy przed udzieleniem zamówienia 
publicznego. 

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorowanie stosowania przez
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

a) monitorowanie stosowania przez 
wykonawców, którym udzielono 
zamówienia, oraz ich podwykonawców 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych oraz przepisów dotyczących 
ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 
oraz warunków pracy, w tym 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zwracanie uwagi właściwych organów
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;

e) zwracanie uwagi właściwych organów, 
w tym organów kontroli, na konkretne 
naruszenia wykryte lub zakomunikowane 
zgodnie z art. 83 ust. 1a (nowy) i problemy 
systemowe;
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Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zarządzenie rejestrami uchybień 
określonymi w art. 83a (nowy).

Or. en

Poprawka 75

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;

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63 oraz 69. Zapewniają również 
zachowanie poufności wymienianych przez 

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63, 69 oraz 83a (nowy).
Zapewniają również zachowanie poufności 
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nie informacji. wymienianych przez nie informacji.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja nr 94 dotycząca postanowień 
o pracy w umowach zawieranych przez 
władze publiczne.

Or. en

Uzasadnienie
Konwencja MOP nr 94 również powinna znaleźć się w wykazie międzynarodowych konwencji 
w zakresie prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska. Dotyczy to tych państw 
członkowskich, które ratyfikowały tę konwencję.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaświadczenie, w stosunku do 
wykonawcy nie został wydany prawomocny 
wyrok z jednego z powodów wymienionych 
w art. 55 ust. 1;

b) zaświadczenie, że w stosunku do 
wykonawcy nie został wydany prawomocny 
wyrok lub decyzja, która uzyskała powagę 
rzeczy osądzonej, z jednego z powodów 
wymienionych w art. 55 ust. 1 lub w art. 55 
ust. 2;

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zaświadczenie, że wykonawca nie 
figuruje w rejestrze uchybień, o którym 
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mowa w art. 83a (nowy);

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zaświadczenie, że organ wydający nie 
posiada wiedzy, iż wykonawca znajduje się 
w jednej z sytuacji wymienionych w art. 
55 ust. 3 lit. c) lub d), lub w art. 55 ust. 3a 
(nowy).

Or. en

Uzasadnienie
Przedstawiony w załączniku XIII wykaz informacji zawartych w europejskim paszporcie 
zamówień należy uzupełnić; informacje te muszą obejmować płatność podatków, opłacanie 
składek na ubezpieczenie społeczne, poszanowanie ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 
oraz warunków pracy, zaświadczenie, że wykonawca nie figuruje w oficjalnym wykazie 
uchybień, że podwykonawcy muszą przestrzegać takich samych przepisów i że należy również 
uwzględnić istotne naruszenia etyki zawodowej oraz znaczne i stałe niedociągnięcia.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi świadczone przez związki 
zawodowe

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ związki zawodowe są autonomicznymi podmiotami prywatnymi i zamówienia 
publiczne ich nie dotyczą, ich uwzględnienie w systemie usług społecznych jest mylące.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – punkt 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi pierwszej pomocy lekarskiej

Or. en

Uzasadnienie
Usługi pierwszej pomocy lekarskiej również należy uznać za usługi społeczne świadczone w 
interesie ogólnym, podlegające łagodniejszemu reżimowi.


