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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała niedawno nowelizację dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 
(dyrektywa 2004/18/WE) i w sprawie procedur udzielania zamówień w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dyrektywa 2004/17/WE). Przedstawiono 
ponadto wniosek dotyczący nowej dyrektywy mającej na celu uregulowanie sektora koncesji, 
a następnie wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług z państw 
trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur 
wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich.

W wymiarze międzynarodowym zamówienia publiczne stanowią istotną część światowego 
handlu: w krajach rozwiniętych wartość sektora zamówień wynosi średnio od 15 do 20% 
PKB. Mimo swojego znaczenia rynek zamówień publicznych pozostaje jednym z najbardziej 
zamkniętych (Komisja ocenia, że ponad połowa światowego rynku zamówień publicznych 
jest nadal zamknięta na zagraniczną konkurencję) i najmniej uregulowanych sektorów w 
handlu międzynarodowym.

W wymiarze wielostronnym odnośne ramy regulacyjne wyznacza międzynarodowe 
Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (Government Procurement Agreement –
GPA) poddane ostatnio procesowi przeglądu, który zakończył się w marcu 2012 r. Celem 
tego przeglądu było zwiększenie przejrzystości i stopnia otwarcia międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych oraz uproszczenie procedur. W związku z tym sprawozdawca komisji 
opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem proces przeglądu i ma nadzieję, że zostanie on 
wkrótce zatwierdzony przez UE; jednocześnie stwierdza, że tylko 42 państwa będące 
członkami WTO (w tym 27 państw członkowskich Unii) przystąpiły dotychczas do tej 
umowy międzynarodowej, i wyraża zdecydowaną nadzieję, że dołączą do nich inne kraje –
zwłaszcza te najbardziej rozwinięte oraz wschodzące gospodarki – tak aby poszerzyć 
geograficzny zakres porozumienia i uzyskać w ten sposób system wspólnych i powszechnych 
zasad w tym ważnym sektorze handlu międzynarodowego. 

Szczególne przepisy dotyczące sektora zamówień publicznych są też zawarte w innej umowie 
WHO – Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS).

Na poziomie dwustronnym UE ma również zobowiązania powzięte w ramach niektórych już 
zawartych umów dwustronnych (z Albanią, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, 
CARIFORUM, Chile, Chorwacją, Meksykiem, Czarnogórą, Koreą Południową i Szwajcarią). 
Sektor zamówień publicznych jest ważnym i często delikatnym rozdziałem w trwających 
negocjacjach dotyczących ewentualnego zawarcia nowych umów handlowych z innymi 
partnerami międzynarodowymi.  

W takim kontekście międzynarodowym sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla 
znaczenie międzynarodowego wymiaru sektora zamówień publicznych. Zauważa on potrzebę 
stopniowego otwarcia rynków międzynarodowych dla zamówień publicznych w oparciu o 
system wspólnych zasad, w duchu wzajemności, sprawiedliwości i poszanowania 
międzynarodowych norm środowiskowych, społecznych i związanych z zatrudnieniem. Unia 
Europejska zapewnia obecnie międzynarodowym podmiotom znaczny stopień otwarcia 
swojego rynku zamówień publicznych, które to otwarcie bardzo często pozostaje 
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nieodwzajemnione przez innych ważnych międzynarodowych partnerów handlowych. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa zatem do bardziej zdecydowanych działań ze 
strony UE, poprzez inicjatywy ustawodawcze i spójnie prowadzone negocjacje, w celu 
przywrócenia warunków równowagi i stworzenia prawdziwie równych reguł gry na szczeblu 
międzynarodowym. 

W tej perspektywie krytykuje decyzję Komisji o nietworzeniu wspólnych przepisów w 
zakresie „zewnętrznego wymiaru” sektora zamówień publicznych: decyzja o odejściu od 
przepisów zawartych w dyrektywie 2004/17/WE dotyczących ofert obejmujących towary i 
usługi zagraniczne oraz późniejsze przedstawienie dodatkowej, całkowicie niezależnej 
inicjatywy ustawodawczej, również w zakresie procesu ustawodawczego – pomimo że 
zostały pozytywnie przyjęte w zakresie proponowanej treści – może stworzyć niebezpieczną 
lukę prawną, pozbawiając prawodawstwo europejskie przepisów regulujących dostęp 
towarów, usług i przedsiębiorstw państw trzecich do europejskiego rynku zamówień 
publicznych.

Z tego powodu sprawozdawca uważa za niezwykle ważne ponowne wprowadzenie 
szczegółowych zasad regulujących w harmonijny i wyczerpujący sposób warunki, które 
umożliwiają odrzucenie ewentualnych ofert obejmujących głównie towary i usługi nieobjęte 
umowami międzynarodowymi: w tym zakresie sprawozdawca zamierza dostosować 
mechanizm stanowienia prawa zaproponowany przez samą Komisję w jej ostatnim wniosku 
dotyczącym rozporządzenia.

Istotną kwestią jest również zaostrzenie zaproponowanych przez Komisję przepisów 
dotyczących tzw. „rażąco niskich ofert” dzięki wprowadzeniu możliwości zastosowania 
mechanizmu automatycznie wykluczającego oferty znacznie niższe od pozostałych i 
rozszerzeniu minimalnych warunków zwrócenia się o dodatkowe informacje do 
wykonawców.

Uznano również, że należy wprowadzić pewne zmiany mające na celu wyraźniejsze 
podkreślenie kontekstu międzynarodowego dyrektyw europejskich.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego 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 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
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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 
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.

jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Zamówienia 
publiczne stanowią podstawowe narzędzie 
przedefiniowania europejskiej polityki 
przemysłowej. 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 
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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rynek wewnętrzny i rynki 
międzynarodowe są coraz bardziej 
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wzajemnie powiązane, dlatego też w 
polityce zamówień publicznych należy 
odpowiednio propagować wartości UE, 
takie jak przejrzystość, pryncypialne 
stanowisko w sprawie korupcji, zasada 
wzajemności oraz postęp w dziedzinie 
praw socjalnych i praw człowieka.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) 
zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej 
„Porozumieniem”. Celem Porozumienia 
jest ustanowienie wielostronnych ram 
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych w celu 
osiągnięcia liberalizacji i rozwoju 
światowego handlu. W przypadku 
zamówień objętych Porozumieniem, jak 
również innymi odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia, instytucje zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

(8) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) 
zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej 
„Porozumieniem”. Celem Porozumienia 
jest ustanowienie wielostronnych ram 
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych w celu 
osiągnięcia liberalizacji i rozwoju 
światowego handlu. Porozumienie 
poddano przeglądowi, który zakończył się 
w marcu 2012 r.; do głównych celów 
przeglądu Porozumienia należało m.in. 
zwiększenie stopnia otwarcia rynków 
sektora, poszerzenie jego zakresu, 
wyeliminowanie środków 
dyskryminacyjnych i poprawa 
przejrzystości procedur. W przypadku 
zamówień objętych Porozumieniem, jak 
również innymi odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia, w tym zobowiązaniami 
zaciągniętymi w ramach dwustronnych 
umów o handlu, instytucje zamawiające 
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wypełniają obowiązki wynikające z tych 
umów poprzez zastosowanie niniejszej 
dyrektywy do wykonawców z państw 
trzecich będących ich sygnatariuszami. W 
związku z tym należy włączyć 
międzynarodowe zobowiązania podjęte 
przez Unię wobec państw trzecich w 
dziedzinie dostępu do rynku zamówień 
publicznych do porządku prawnego UE, 
tak aby zagwarantować ich skuteczną i 
jednolitą realizację.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej 
partnerów handlowych, w oparciu o 
zasadę wzajemności i obopólnych 
korzyści.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W przypadku negocjowania przez 
Komisję Europejską umów handlowych z 
państwami niebędącymi członkami 
Porozumienia, do rozdziału poświęconego 
zamówieniom publicznym, poza 
kryteriami cenowymi, Komisja powinna 
dołączyć również kryteria dodatkowe. By 
Komisja dysponowała swobodą negocjacji 
w negocjacjach umów handlowych z 
państwami trzecimi, instytucje 
zamawiające powinny móc, za zgodą 
Komisji, wykluczyć wykonawców 
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pochodzących z państw trzecich, które nie 
otworzyły swych zamówień publicznych 
przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Porozumienie ma zastosowanie do 
zamówień o wartości powyżej ustalonych 
progów, określonych w Porozumieniu i 
wyrażonych jako specjalne prawa 
ciągnienia. Progi określone w niniejszej 
dyrektywie należy dostosować w celu 
zagwarantowania, że odpowiadają 
równowartości w euro progów określonych 
w Porozumieniu. Należy także przewidzieć 
przeprowadzanie okresowych przeglądów 
progów wyrażanych w euro pod kątem ich 
dostosowania, w drodze czysto 
matematycznej operacji, do ewentualnych 
zmian wartości euro w stosunku do 
specjalnych praw ciągnienia.

(9) Porozumienie ma zastosowanie do 
zamówień o wartości powyżej ustalonych 
progów, określonych w Porozumieniu i 
wyrażonych jako specjalne prawa 
ciągnienia. Progi określone w niniejszej 
dyrektywie należy dostosować w celu 
zagwarantowania, że odpowiadają 
równowartości w euro progów określonych 
w Porozumieniu. Należy także przewidzieć 
przeprowadzanie okresowych przeglądów 
progów wyrażanych w euro pod kątem ich 
dostosowania, w drodze czysto 
matematycznej operacji, do ewentualnych 
zmian wartości euro w stosunku do 
specjalnych praw ciągnienia. Co więcej, 
okresowe przeglądy należy także 
przeprowadzać w oparciu o wcześniejszą 
ocenę właściwego stosowania reguły 
zasadniczej wzajemności w odniesieniu do 
otwierania rynków pomiędzy Unią a 
państwami trzecimi będącymi 
sygnatariuszami Porozumienia. 
Przedmiotową ocenę zasadniczej 
wzajemności rozszerza się na państwa 
trzecie niebędące stronami Porozumienia 
w sprawie zamówień rządowych i mające 
dostęp do europejskiego rynku zamówień 
publicznych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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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 
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 

(11) Niektóre kategorie usług, na przykład
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 1 000 000 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 
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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.

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.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest 
adresowana do państw członkowskich, nie 
ma ona zastosowania do zamówień 
realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe w ich własnym imieniu i 
na ich własny rachunek. Należy jednak 
doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do zamówień 
podlegających określonym przepisom 
międzynarodowym.

(13) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest 
adresowana do państw członkowskich, nie 
ma ona zastosowania do zamówień 
realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe w ich własnym imieniu i 
na ich własny rachunek. Należy jednak 
doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do zamówień 
podlegających określonym przepisom 
międzynarodowym. Instytucje europejskie 
powinny w szczególności uwzględnić 
zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą 
oraz odpowiednio dostosować swoje 
przepisy dotyczące zamówień publicznych, 
aby odzwierciedlić te zmiany.

Poprawka 9

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 

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
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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.

finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, łamanie zobowiązań 
dotyczących środowiska i pracy, w tym 
zgodnie z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym zasadami, a także 
przepisów dotyczących warunków pracy, 
układów zbiorowych oraz dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. Ponadto 
instytucje zamawiające powinny mieć 
możliwość wykluczania kandydatów lub 
oferentów w przypadku różnych istotnych 
naruszeń etyki zawodowej, takich jak 
naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Zapisy dotyczące równego traktowania pracowników oraz przestrzegania prawa krajowego 
zawarto w aktualnie obowiązującej dyrektywie − nie ma powodu do ich wykreślania.

Poprawka 10

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 

(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 
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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.

udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Poprawka 11

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 
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.

(38) W celu udzielenia zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
instytucje zamawiające powinny 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.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły
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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 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 

(41) Aby lepiej uwzględnić aspekty 
społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie na 
zasadzie dobrowolności, 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 
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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.

ekonomiczną oferty.

Poprawka 13

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. 
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.

(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. 
W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
ofert znacznie niższych w stosunku do cen 
żądanych przez innych oferentów i 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.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Instytucje zamawiające powinny 
przestrzegać przepisów w zakresie 
opóźnienia w płatnościach ustanowionych 
w dyrektywie 2011/7/UE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(55) Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Komisja powinna udostępnić 
wszystkie informacje i dokumentację 
dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami 
krajowymi w ramach prowadzonych przez 
nią prac nad przygotowaniem i 
wdrożeniem aktów delegowanych. W 
związku z tym Komisja, w oparciu o 
najlepsze praktyki wypracowane podczas 
wcześniejszych doświadczeń w innych 
dziedzinach polityki, powinna zadbać o 
należyte zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w celu stworzenia mu jak 
najlepszych warunków do 
przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów 
delegowanych.

Uzasadnienie

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
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to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. 
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 500 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI.

d) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co dwa lata, począwszy od dnia 30 
czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi 
określone w art. 4 lit. a), b) i c) pod kątem 
ich zgodności z progami ustanowionymi w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 
rządowych oraz, w razie potrzeby, 
dokonuje ich korekty.

1. Co dwa lata, począwszy od dnia 30 
czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi 
określone w art. 4 lit. a), b) i c) pod kątem 
ich zgodności z progami ustanowionymi w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 
rządowych oraz, w razie potrzeby, 
dokonuje ich korekty.

Zgodnie z metodą obliczania określoną w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 

Zgodnie z metodą obliczania określoną w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 
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rządowych, Komisja oblicza wartość tych 
progów na podstawie średnich dziennych 
wartości euro wynikających ze specjalnych 
praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 
miesięcy, którego koniec przypada na 
ostatni dzień sierpnia poprzedzającego 
korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość 
progów poddanych takiej korekcie 
zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do 
pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować 
uwzględnienie obowiązujących progów 
przewidzianych w Porozumieniu i 
wyrażonych w SDR.

rządowych, Komisja oblicza wartość tych 
progów na podstawie średnich dziennych 
wartości euro wynikających ze specjalnych 
praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 
miesięcy, którego koniec przypada na 
ostatni dzień sierpnia poprzedzającego 
korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość 
progów poddanych takiej korekcie 
zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do 
pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować 
uwzględnienie obowiązujących progów 
przewidzianych w Porozumieniu i 
wyrażonych w SDR. Komisja może 
również uwzględniać zmiany progów 
dokonane przez inne strony będące 
stronami Porozumienia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczególnej procedury organizacji 
międzynarodowej;

c) szczególnej procedury organizacji 
międzynarodowej, która posiada związki w 
państwie członkowskim;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W każdym przypadku dostęp państw 
trzecich do części rynków zamówień w UE 
powinien opierać się na zasadzie 
wzajemności i proporcjonalności.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim obejmują to 
załączniki I, II, IV i V, uwagi ogólne do 
załącznika 1 Unii Europejskiej do 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych oraz inne umowy 
międzynarodowe, którymi związana jest 
Unia Europejska, wymienione w 
załączniku V do niniejszej dyrektywy, 
instytucje zamawiające przyznają robotom 
budowlanym, dostawom, usługom i 
wykonawcom sygnatariuszy 
wspomnianych umów traktowanie nie 
mniej korzystne niż traktowanie przyznane 
robotom budowlanym, dostawom, usługom 
i wykonawcom Unii. Stosując przepisy 
niniejszej dyrektywy do wykonawców 
sygnatariuszy tych umów, instytucje 
zamawiające przestrzegają tych umów.

1. W zakresie, w jakim obejmują to 
załączniki I, II, IV i V, uwagi ogólne do 
załącznika 1 Unii Europejskiej do 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych oraz inne umowy 
międzynarodowe, którymi związana jest 
Unia Europejska, w tym zobowiązania 
powzięte w ramach dwustronnych umów 
handlowych, wymienione w załączniku V 
do niniejszej dyrektywy, instytucje 
zamawiające przyznają robotom 
budowlanym, dostawom, usługom i 
wykonawcom sygnatariuszy 
wspomnianych umów traktowanie nie 
mniej korzystne niż traktowanie przyznane 
robotom budowlanym, dostawom, usługom 
i wykonawcom Unii. Stosując przepisy 
niniejszej dyrektywy do wykonawców 
sygnatariuszy tych umów, instytucje 
zamawiające przestrzegają tych umów.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie 
lub uzyskanie dzieła sztuki;

b) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie, 
restauracja, konserwacja lub uzyskanie 
dzieła sztuki, czyli mienia ruchomego lub 
nieruchomego, podlegającego 
uwarunkowaniom artystycznym, 
historycznym lub architektonicznym;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku, pod warunkiem że tego 
rodzaju doradztwo nie wyklucza 
konkurencji i nie prowadzi do naruszenia 
zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, niezależnych
osób trzecich lub uczestników rynku, pod
warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie 
wyklucza konkurencji i nie prowadzi do 
naruszenia zasad niedyskryminacji i 
przejrzystości.

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające raczej „konsultują się” z uczestnikami rynku głównie w celu 
uzyskania informacji o technologiach i innowacjach. Należy podkreślić, że uczestnicy rynku, 
tzn. potencjalni kandydaci w przetargu, nie powinni wpływać na instytucje zamawiające.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. 
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4

W celu zmaksymalizowania konkurencji 
oraz dostępu MŚP do zamówień 
publicznych, zamówienia publiczne można 
dzielić na części. Jeżeli instytucja 
zamawiająca nie uważa za właściwe 
podziału na części zamówienia, którego 
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lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

wartość, ustalona zgodnie z art. 5, jest 
równa lub większa niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Uzasadnienie

Instytucje odnoszą korzyści w wyniku szerszej konkurencji wśród oferentów i lepszego 
dostępu MŚP, ponieważ zwiększa to liczbę możliwych ofert. W trosce o prostotę zapisów, nie 
ma również potrzeby wskazywać, że niniejszy artykuł odnosi się do zamówień o wartości 
równej lub większej niż progi określone w art. 4, ponieważ jest to oczywiste.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.

Jeżeli instytucja zamawiająca ogranicza 
możliwość złożenia ofert do jednej lub 
większej liczby części, wskazuje to w
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania lub w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

Uzasadnienie

Wystarczające wydaje się zobowiązanie instytucji zamawiających do informowania 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania o decyzji 
dotyczącej niedzielenia zamówienia na części. Instytucje zamawiające nie powinny być 
zobowiązane do podawania szczegółowych wyjaśnień swoich przesłanek. Nie jest jasne, jaka 
byłaby wartość dodana takiego wymogu. Sformułowanie artykułu zostało dostosowane w 
trosce o zachowanie jasności zapisu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy więcej niż jedna część 
zamówienia może być udzielona temu 
samemu oferentowi, instytucje 

skreślony
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zamawiające mogą postanowić, że zawrą 
odrębną umowę dla każdej z części albo 
jedną lub więcej umów obejmujących 
kilka lub wszystkie części.
Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Instytucje zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.

Uzasadnienie

Ustęp ten może mieć skutek odwrotny do celu zamierzonego we wniosku, polegającego na 
stworzeniu lepszego dostępu MŚP do zamówień publicznych, ponieważ może prowadzić do 
agregacji zamówień, wyłączając tym samym MŚP.

Poprawka 27

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, 

2. Instytucja zamawiająca nie udziela 
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli ustali, że oferta ta 
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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.

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.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca posiada informacje o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa pracy, prawa socjalnego 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
prawa międzynarodowego obejmuje 
również spełnienie wymogów w 
równoważny sposób;

Poprawka 29

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 

skreślona
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z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z skreślony
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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.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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:

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z 
punktu widzenia instytucji zamawiającej 
ustala się na podstawie kryteriów 
związanych z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego. Kryteria te 
obejmują, oprócz ceny lub kosztu, 
szacowanych zgodnie z wyborem 
dokonanym przez instytucję zamawiającą, 
jedynie na podstawie ceny lub przy 
pomocy podejścia opartego na analizie 
kosztów i wyników, takiego jak na 
przykład podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67, inne kryteria 
związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

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

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

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 
przez nią każdemu z kryteriów wybranych 
do celów ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rażąco tanie oferty Rażąco tanie oferty 
1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

1. Instytucje zamawiające mogą 
wykluczyć oferty, których cena lub koszt 
są o ponad 50% niższe od kwoty progowej 
określonej w zamówieniu.

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

2. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
złożono co najmniej trzy oferty i spełniono 
jeden z następujących warunków:

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
30 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

c) złożono co najmniej pięć ofert. b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
20% niższe niż cena lub koszt drugiej 
najtańszej oferty;

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

c) wskazana w ofercie cena lub koszt są o 
ponad 40 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt oszacowany z 
uwzględnieniem podatków przez instytucję 
zamawiającą;
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3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
2, mogą w szczególności dotyczyć:

3. Niemniej jednak, w przypadku gdy 
oferty wydają się rażąco tanie z innych 
powodów, instytucje zamawiające również 
żądają takich wyjaśnień.

a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;

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

b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź dostawy 
towarów lub usług;

a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług,

c) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;

b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź dostawy 
towarów lub usług

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;

c) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw i usług proponowanych przez 
oferenta;

e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

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;

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.

e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa zarówno w zakresie 
finansowania samej oferty, jak i 
finansowania usług, dostaw i robót 
budowlanych odnoszących się do oferty 

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 

(e a) wykorzystania podwykonawców, 
którzy nie wywiązują się ze zobowiązań 
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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.

społecznych oraz z obowiązków 
środowiskowych i pracowniczych lub 
przepisów dotyczących pomocy państwa, 
jak wyjaśniono w lit. d) i e) 

5. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie 
po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on 
w stanie udowodnić w dostatecznym 
terminie wyznaczonym przez tę instytucje 
zamawiającą, że pomoc ta była zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego w 
rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku 
odrzucenia oferty w takich okolicznościach 
instytucja zamawiająca powiadamia o tym 
fakcie Komisję.

5. 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.

6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

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.
6. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie 
po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on 
w stanie udowodnić w dostatecznym 
terminie wyznaczonym przez tę instytucje 
zamawiającą, że pomoc ta była zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego w 
rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku 
odrzucenia oferty w takich okolicznościach 
instytucja zamawiająca powiadamia o tym 
fakcie Komisję.
7. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 a
Niniejsza dyrektywa musi być zgodna z 
rozporządzeniem w sprawie dostępu 
towarów i usług pochodzących z państw 
trzecich do rynku wewnętrznego 
zamówień publicznych UE oraz procedur 
wspierających negocjacje w sprawie 
dostępu towarów i usług UE do rynków 
zamówień publicznych państw trzecich 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)), a 
także z warunkami określonymi w art. 58 i 
59 dyrektywy 2004/17/WE, zgodnie z 
którymi oferty obejmujące towary 
pochodzące z państw trzecich, z którymi 
Unia nie zawarła wielostronnych lub 
dwustronnych umów zapewniających 
unijnym przedsiębiorstwom 
porównywalny i skuteczny dostęp do 
rynków tych państw mogą zostać 
odrzucone.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podwykonawca niezależnie od jego 
kraju pochodzenia przestrzega norm 
pracy, społecznych i środowiskowych, nie 
uzyskuje pomocy państwa, która mogłaby 
znacznie obniżyć koszt oferty, naruszając 
uczciwą konkurencję.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby stosowanie zasad dotyczących 
zamówień publicznych było 
monitorowane, w tym by monitorowano 
realizację projektów współfinansowanych 
przez Unię, w celu wykrywania zagrożeń 
dla interesów finansowych Unii. 
Monitorowanie to służy zapobieganiu 
możliwym przypadkom oszustw w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
korupcji, konfliktom interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu.
Jeżeli organy lub struktury 
odpowiedzialne za monitorowanie wykryją 
konkretne przypadki naruszenia 
przepisów lub problemy systemowe, są one 
uprawnione do poinformowania o tych 
problemach krajowych organów 
audytowych, sądów lub trybunałów, lub 
innych właściwych organów lub struktur, 
takich jak rzecznik praw obywatelskich, 
parlamenty krajowe lub ich komisje.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o 
którym mowa w art. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
59, 67 i 86, następuje na czas nieokreślony
od dnia [data wejścia w życie niniejszej
dyrektywy].

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o 
którym mowa w art. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
59, 67 i 86, następuje na okres pięciu lat 
od …*[data wejścia w życie dyrektywy].
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu 5 lat. Przekazanie zostaje 
w sposób dorozumiany przedłużone na 
takie same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Wspomniany termin przedłuża 
się o cztery miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. 
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
ZAŁĄCZNIK XI
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Konwencja nr 94 dotycząca postanowień 
o pracy (w umowach zawieranych przez 
władze publiczne).
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