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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu [COM(2010)2020] opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie 
uzupełniających się obszarach priorytetowych: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach; wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów
i konkurencyjnej; oraz wspieraniu gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem 
zatrudnienia i zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden
z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia tych założeń poprzez 
poprawę otoczenia biznesu i warunków wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach oraz 
poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień publicznych 
wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną, efektywniej korzystającą z zasobów. 
Równocześnie w strategii „Europa 2020” podkreśla się, że polityka zamówień publicznych 
musi zagwarantować jak najbardziej wydajne wykorzystanie środków, a rynki zamówień 
muszą pozostać otwarte w całej Unii.

Zamówienia publiczne mają istotny wpływ na ogólne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej. 
Europejscy nabywcy publiczni wydają na dostawy, roboty budowlane i usługi około 18% 
PKB. Ze względu na wolumen zakupów zamówienia publiczne można wykorzystać jako 
skuteczną dźwignię dla realizacji jednolitego rynku wspierającego inteligentny
i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Niniejszy wniosek, wraz z wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych, ma na celu zastąpienie dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE stanowiących 
podstawowe elementy ram prawnych Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. 
Przedmiotową dyrektywę uzupełniać będą dodatkowe elementy tych ram prawnych: 
Dyrektywa 2009/81/WE określa szczególne zasady dotyczące zamówień obronnych
i newralgicznych zamówień dotyczących bezpieczeństwa, dyrektywa 92/13/EWG ustanawia 
wspólne standardy w odniesieniu do krajowych procedur odwoławczych w celu 
zagwarantowania dostępności szybkich i skutecznych środków odwoławczych we wszystkich 
państwach członkowskich UE w przypadku, gdy oferenci uznają, że zamówienia zostały 
udzielone w sposób nieuczciwy.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej,
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność
i przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach,
w których stosowane są środki 
elektroniczne, pod warunkiem jednak, że 
są one zgodne z określonym trybem 
transmisji danych przewidzianym na 
szczeblu unijnym. Ponadto środki 
informacji i komunikacji elektronicznej 
uwzględniające odpowiednie 
funkcjonalności mogą umożliwić 
instytucjom zamawiających unikanie, 
wykrywanie i korygowanie błędów, które 
pojawiają się w toku postępowań
o udzielenie zamówienia.

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność
i przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu i obniżenia kosztów.
W związku z tym należy zagwarantować 
skrócenie minimalnych terminów
w sytuacjach, w których stosowane są 
środki elektroniczne, pod warunkiem 
jednak, że są one zgodne z określonym 
trybem transmisji danych przewidzianym 
na szczeblu unijnym. Ponadto środki 
informacji i komunikacji elektronicznej 
uwzględniające odpowiednie 
funkcjonalności mogą umożliwić 
instytucjom zamawiających unikanie, 
wykrywanie i korygowanie błędów, które 
pojawiają się w toku postępowań
o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Zachęca się do korzystania
z zamówień elektronicznych w celu 
zagwarantowania, aby co najmniej 50% 
przetargów publicznych organizowanych 
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zarówno przez instytucje UE, jak
i państwa członkowskie było 
realizowanych drogą elektroniczną, 
zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi 
przez rządy państw członkowskich
w Manchesterze w 2005 r. podczas 
konferencji ministrów poświęconej 
administracji elektronicznej.
W przyszłości zamówienia elektroniczne, 
które przyczyniają się do obniżenia 
kosztów i zwiększenia dostępności 
procedur przetargowych, staną się główną 
procedurą. Konieczne jest utrzymanie 
otwartych standardów i neutralności pod 
względem technologicznym, aby 
zagwarantować współdziałanie różnych 
systemów, unikanie uzależnienia od 
określonego dostawcy oraz rzeczywiste 
współdziałanie różnych platform 
zamówień elektronicznych działających 
już w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk
i narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania
i automatycznego przetwarzania danych
oraz minimalizacji kosztów związanych
z informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące,
a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii.

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk
i narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania
i automatycznego przetwarzania danych,
minimalizacji kosztów związanych
z informacjami i transakcjami oraz 
zapewnienia przejrzystości. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące,
a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
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Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 
zamówień.

praktyk stosowanych w całej Unii.
Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 
zamówień.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Zamówienia publiczne muszą 
opierać się na zasadzie „najpierw myśl na 
małą skalę”, a państwa członkowskie 
muszą w pełni wdrożyć europejski kodeks 
wzorcowych praktyk ułatwiających dostęp 
MŚP do zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W procedurze otwartej każdy 
zainteresowany wykonawca może złożyć 
ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie. Minimalny 
termin składania ofert wynosi 40 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.
Ofercie towarzyszą wymagane informacje 
na potrzeby kwalifikacji podmiotowej.

1. W procedurze otwartej każdy 
zainteresowany wykonawca może złożyć 
ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie. Minimalny 
termin składania ofert wynosi 52 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.
Ofercie towarzyszą wymagane informacje 
na potrzeby kwalifikacji podmiotowej.

2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające opublikowały okresowe 
ogłoszenie informacyjne, które nie jest 

2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające opublikowały okresowe 
ogłoszenie informacyjne, które nie jest 
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zaproszeniem do ubiegania się
o zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 1 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 20 dni, pod warunkiem że spełnione są 
oba poniższe warunki:

zaproszeniem do ubiegania się
o zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 1 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 36 dni, pod warunkiem że spełnione są 
oba poniższe warunki:

a) okresowe ogłoszenie informacyjne 
zawierało, oprócz informacji wymaganych
w załączniku VI część A sekcja I, 
wszystkie informacje wymagane
w załączniku VI część A sekcja II,
w zakresie, w jakim te ostatnie informacje 
były dostępne w momencie publikacji 
okresowego ogłoszenia informacyjnego;
b) ogłoszenie to zostało wysłane do 
publikacji na co najmniej 45 dni i nie 
więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

a) okresowe ogłoszenie informacyjne 
zawierało, oprócz informacji wymaganych
w załączniku VI część A sekcja I, 
wszystkie informacje wymagane
w załączniku VI część A sekcja II,
w zakresie, w jakim te ostatnie informacje 
były dostępne w momencie publikacji 
okresowego ogłoszenia informacyjnego;
b) ogłoszenie to zostało wysłane do 
publikacji na co najmniej 52 dni i nie 
więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
podmioty zamawiające, termin określony
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, podmioty zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 20 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
podmioty zamawiające, termin określony
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, podmioty zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 22 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

4. Podmiot zamawiający może skrócić
o pięć dni termin składania ofert określony
w ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje 
składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 33 ust. 3, 4
i 5.

4. Podmiot zamawiający może skrócić
o siedem dni termin składania ofert 
określony w ust. 1 akapit drugi, jeżeli 
akceptuje składanie ofert za pomocą 
środków elektronicznych zgodnie z art. 33 
ust. 3, 4 i 5.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W procedurze ograniczonej każdy 
wykonawca może złożyć wniosek
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 

1. W procedurze ograniczonej każdy 
wykonawca może złożyć wniosek
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
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na zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie, przedstawiając wymagane 
informacje na potrzeby kwalifikacji 
podmiotowej. Minimalny termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
wynosi, co do zasady, 30 dni od daty 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub od 
daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania i nie może 
być w żadnym wypadku krótszy niż 15 dni.

na zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie, przedstawiając wymagane 
informacje na potrzeby kwalifikacji 
podmiotowej. Minimalny termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
wynosi, co do zasady, 37 dni od daty 
wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub od 
daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania i nie może 
być w żadnym wypadku krótszy niż 22 dni.

2. Oferty mogą składać tylko wykonawcy 
zaproszeni przez podmiot zamawiający po 
dokonaniu oceny wymaganych informacji.
Podmioty zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2.

2. Oferty mogą składać tylko wykonawcy 
zaproszeni przez podmiot zamawiający po 
dokonaniu oceny wymaganych informacji.
Podmioty zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2.

Termin składania ofert można ustalić
w drodze wzajemnego porozumienia 
między podmiotem zamawiającym
a zakwalifikowanymi kandydatami, pod 
warunkiem że wszyscy kandydaci mają 
tyle samo czasu na przygotowanie
i złożenie ofert.

Termin składania ofert można ustalić
w drodze wzajemnego porozumienia 
między podmiotem zamawiającym
a zakwalifikowanymi kandydatami, pod 
warunkiem że wszyscy kandydaci mają 
tyle samo czasu na przygotowanie
i złożenie ofert.

W przypadku gdy osiągnięcie 
porozumienia w sprawie terminu składania 
ofert nie jest możliwe, podmiot 
zamawiający wyznacza termin, który
w żadnym wypadku nie może być krótszy 
niż 10 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

W przypadku gdy osiągnięcie 
porozumienia w sprawie terminu składania 
ofert nie jest możliwe, podmiot 
zamawiający wyznacza termin, który nie 
może być krótszy niż 24 dni i w żadnym 
wypadku krótszy niż 10 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W procedurze negocjacyjnej
z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się
o zamówienie każdy wykonawca może 
złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału

1. W procedurze negocjacyjnej
z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się
o zamówienie każdy wykonawca może 
złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału
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w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, przedstawiając 
wymagane informacje na potrzeby
kwalifikacji podmiotowej. Minimalny 
termin składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału wynosi, co do zasady, 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy okresowe ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, przedstawiając 
wymagane informacje na potrzeby 
kwalifikacji podmiotowej. Minimalny 
termin składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału wynosi, co do zasady, 37 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy okresowe ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 22 dni.

2. W negocjacjach uczestniczyć mogą 
tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Podmioty 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2. Termin składania 
ofert można ustalić w drodze wzajemnego 
porozumienia między podmiotem 
zamawiającym a zakwalifikowanymi 
kandydatami, pod warunkiem że wszyscy 
kandydaci mają tyle samo czasu na 
przygotowanie i złożenie ofert.
W przypadku gdy osiągnięcie 
porozumienia w sprawie terminu składania 
ofert nie jest możliwe, podmiot 
zamawiający wyznacza termin, który
w żadnym wypadku nie może być krótszy 
niż 10 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

2. W negocjacjach uczestniczyć mogą 
tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Podmioty 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2. Termin składania 
ofert można ustalić w drodze wzajemnego 
porozumienia między podmiotem 
zamawiającym a zakwalifikowanymi 
kandydatami, pod warunkiem że wszyscy 
kandydaci mają tyle samo czasu na 
przygotowanie i złożenie ofert.
W przypadku gdy osiągnięcie 
porozumienia w sprawie terminu składania 
ofert nie jest możliwe, podmiot 
zamawiający wyznacza termin, który nie 
może być krótszy niż 24 dni i w żadnym 
wypadku krótszy niż 10 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 

5. Podmioty zamawiające muszą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
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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 XIV.

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, praw własności 
intelektualnej bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego
i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia.
W przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie łącznej 
wartości kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 10%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia.
W przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie łącznej 
wartości kolejnych modyfikacji.
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