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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przejrzysta i wiarygodna polityka zamówień publicznych ma szczególnie duży wpływ na 
racjonalne wydawanie środków publicznych oraz publiczne inwestycje w gospodarkę, a w 
szczególności na zrównoważony wzrost i innowacje.

System zamówień publicznych jest z natury bardzo złożony, w szczególności dla małych 
samorządów i MŚP, w związku z czym niezbędny jest szerszy dostęp do przejrzystych 
informacji i porad na temat unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych dla 
instytucji zamawiających, w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz dla 
MŚP. Celem dalszego rozwoju unijnego prawa zamówień publicznych musi być dążenie do 
jednoczesnego uproszczenia i obniżenia kosztów procedur zamówień publicznych oraz do 
nadania im charakteru bardziej sprzyjającego MŚP i inwestycjom. 

Komisja i państwa członkowskie mają wielką wspólną odpowiedzialność w zakresie 
zapewnienia szkoleń i konsultacji informacyjnych i wspierających, skierowanych do władz 
regionalnych i lokalnych oraz MŚP, jak również w zakresie zaangażowania innych 
zainteresowanych podmiotów celem zapewnienia świadomego udziału w procedurach 
zamówień publicznych i zmniejszenia liczby błędów oraz rozwinięcia wymaganej wiedzy 
specjalistycznej w instytucjach zamawiających władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie 
zamówień publicznych.

MŚP mają ogromny potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu i innowacji. W celu 
osiągnięcia maksymalnych korzyści z tego potencjału gospodarczego i innowacyjnego MŚP 
w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia należy zachęcać te przedsiębiorstwa do 
udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia organizowanych przez lokalne i 
regionalne władze.

Jak wyjaśniła sprawozdawczyni, przy wsparciu komisji, w swojej opinii w sprawie 
modernizacji zamówień publicznych, w zamówieniach publicznych nie należy kierować się 
zasadą najniższej ceny, ale dążyć do określenia oferty najbardziej zrównoważonej i 
najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym, z uwzględnieniem kosztów cyklu życia. 
Zasada ta powinna zostać wzmocniona. 

Należy wyjaśnić jednak, że skuteczność i efektywność wszelkich przepisów uchwalonych na 
szczeblu europejskim w sprawie zamówień publicznych są uzależnione od rozsądnej i 
możliwie najbardziej uproszczonej transpozycji tych przepisów do prawa państw 
członkowskich. Państwa członkowskie, z pomocą Komisji i pod jej nadzorem, powinny zatem 
zapewnić, że uniknięto fragmentaryzacji zasad w obrębie Unii Europejskiej i że nie ma 
przeszkód dla uproszczenia systemów ze względu na dość skomplikowany i szczegółowy 
charakter przepisów zawartych w projekcie dyrektyw.

Kluczowe znaczenie ma prawne i praktyczne wyjaśnienie dyrektyw w celu uniknięcia 
dalszych przypadków niewłaściwego stosowania przepisów dotyczących zamówień 
publicznych. W tym kontekście sprawozdawczyni ma nadzieję, że poważne uchybienia 
wobec przepisów dotyczących zamówień publicznych wielokrotnie stwierdzone przez 
Trybunał Obrachunkowy w realizacji projektów w ramach EFRR i Funduszu Spójności, 
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głównie ze względu na złożoność procedur udzielania zamówień publicznych, brak ich 
spójności z procedurami, na których opiera się korzystanie z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, oraz niewłaściwe wdrożenie prawodawstwa UE do prawa krajowego, 
zostaną ostatecznie usunięte i należycie uwzględnione w wykładni i stosowaniu przyszłych 
zasad zamówień publicznych.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego 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 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

bez naruszania swobody decyzji 
zamawiających w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy naruszać swobody decyzji zamawiających w zakresie przedmiotu zamówienia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) 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 podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb. 
W efekcie podmioty 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.

(43) 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 podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb. 
W efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia w pierwszej 
kolejności „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie”, a następnie „najniższego 
kosztu”, przy czym w tym drugim 
przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

Or. en
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Uzasadnienie

W zamówieniach publicznych nie należy się kierować zasadą najniższej ceny, ale powinno się 
uwzględnić ofertę zrównoważoną i najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym. W tym 
kontekście odpowiednie wsparcie 
profesjonalne będzie efektywnym 
uzupełnieniem działań w zakresie 
monitorowania i kontroli. Z jednej strony 
cel ten może zostać osiągnięty za pomocą 
narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów 
wiedzy) oferujących pomoc techniczną 
podmiotom zamawiającym; z drugiej 
strony podmioty gospodarcze, między 
innymi MŚP, powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym. W tym 
kontekście odpowiednie wsparcie 
profesjonalne jest efektywnym 
uzupełnieniem działań w zakresie 
monitorowania i kontroli. Z jednej strony 
cel ten może zostać osiągnięty za pomocą 
narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów 
wiedzy) oferujących pomoc techniczną 
podmiotom zamawiającym; z drugiej 
strony podmioty gospodarcze, a zwłaszcza
MŚP, powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnie ważne jest wzmacnianie roli MŚP w dziedzinie zamówień publicznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Sposób transpozycji niniejszej 
dyrektywy ma niezwykle istotne znaczenie 
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dla działań na rzecz uproszczenia 
procedur oraz dla zapewnienia jednolitego 
podejścia do interpretacji i stosowania 
przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych, co przyczyni się do 
wykształcenia niezbędnej pewności prawa 
wymaganej zarówno przez instytucje 
zamawiające, zwłaszcza poniżej szczebla 
centralnego, jak i MŚP. Komisja i 
państwa członkowskie powinny zatem 
zapewnić taki sposób transpozycji, mając 
również na uwadze poważne 
konsekwencje wynikające z 
ustawodawstwa krajowego dotyczącego 
zamówień publicznych dla procesu 
uzyskiwania dostępu do funduszy Unii 
Europejskiej. W związku z tym dla państw 
członkowskich najważniejsze jest jak 
najskuteczniejsze unikanie wszelkich 
rozbieżności w interpretacji i 
zastosowaniu, a oprócz tego 
podejmowanie na szczeblu krajowym 
działań na rzecz uproszczenia procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie zadbać o to, by transpozycja nie zakłócała działań na rzecz uproszczenia i 
harmonizacji, aby uniknąć fragmentaryzacji przepisów w całej Unii, co miałoby wpływ 
przede wszystkim na MŚP oraz mniejsze podmioty zamawiające działające na szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość progów będzie co roku 
dostosowywana zgodnie ze zmianami 
zharmonizowanego wskaźnika cen 
konsumpcyjnych Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Stała wartość progów nie odzwierciedla ciągłych zmian rzeczywistej siły nabywczej. 
Właściwym działaniem byłoby uzależnienie progów od powszechnie akceptowanego 
wskaźnika i dostosowywanie ich w oparciu o ten wskaźnik.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata, począwszy od dnia 30 
czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi 
określone w art. 12 lit. a) i b) pod kątem 
ich zgodności z progami ustanowionymi w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 
rządowych oraz, w razie potrzeby, 
dokonuje ich korekty.

Co dwa lata, począwszy od dnia 30 
czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi 
określone w art. 12 lit. a) i b) pod kątem 
ich zgodności z progami ustanowionymi w 
Porozumieniu w sprawie zamówień 
rządowych oraz, w razie potrzeby i po 
konsultacji z państwami członkowskimi w 
sprawie zastosowania progów do pewnych 
sektorów i rodzajów zamówień, dokonuje 
ich korekty.

Or. en

Uzasadnienie

Przed zmianą progów odnoszących się do konkretnych sektorów i typów zamówień należy 
przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 
w tym usług rozjemstwa w sporach;

Or. en

Uzasadnienie

„Usługi rozjemstwa w sporach” to specyficzne usługi pojednawcze związane z 
wykorzystaniem międzynarodowych warunków kontraktowych FIDIC w odniesieniu do robót 
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budowlanych i prac inżynierskich, przyjęte przez Bank Światowy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) całość działalności tej osoby prawnej 
jest prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub w odniesieniu do 
świadczenia usług w interesie ogólnym;

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie usług w interesie ogólnym nie jest nastawione na zysk, lecz na spełnianie potrzeb 
obywateli. W związku z tym działalność w dziedzinie usług świadczonych w interesie ogólnym 
powinna zostać uwzględniona w tym miejscu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających, 
przy czym instytucje zamawiające mogą 
jedynie wyznaczyć wspólnych 
przedstawicieli;

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczanie wspólnych przedstawicieli to praktyka powszechna. Nie należy zabraniać tego 
efektywnego sposobu wspólnie ustalonej współpracy.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że nabycie 
udziałów przez podmiot prywatny nie było 
zamierzone lub przewidziane w momencie 
zawarcia umowy wstępnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-458/03) nie każdy 
udział podmiotów prywatnych prowadzi do wypowiedzenia obowiązujących umów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady udzielania zamówień Cel i zasady udzielania zamówień

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie wskazały, że należy uwzględnić odniesienie do celu 
dyrektywy.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszej dyrektywy jest 
zagwarantowanie efektywności 
wykorzystania środków publicznych, 
promowanie wysokiej jakości zamówień 
publicznych, wzmocnienie konkurencji i 
funkcjonowania rynku zamówień 
publicznych, ochrona równych szans dla 
przedsiębiorstw i innych dostawców w 
zamówieniach publicznych na dostawy, 
usługi i roboty budowlane przyznawane w 
drodze przetargu na zamówienia 
publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie wskazały, że należy uwzględnić odniesienie do celu 
dyrektywy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień na usługi 
i roboty budowlane, jak również zamówień 
na dostawy obejmujących ponadto usługi 
lub prace dotyczące rozmieszczenia i 
instalacji, od osób prawnych można 
wymagać wskazania w ofercie lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału imion i nazwisk 
oraz odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

Niemniej w przypadku zamówień na usługi 
i roboty budowlane, jak również zamówień 
na dostawy obejmujących ponadto usługi 
lub prace dotyczące rozmieszczenia i 
instalacji, od osób prawnych można 
wymagać wskazania w ofercie lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału odpowiednich 
poziomów kwalifikacji zawodowych osób, 
które będą odpowiedzialne za realizację 
danego zamówienia.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprzez obecne sformułowanie sugeruje się, że w przypadku świadczenia usług, które 
opierają się głównie na profesjonalnym personelu (np. usług doradztwa inżynieryjnego), 
może istnieć konieczność określenia kandydatów już we wniosku o dopuszczenie do udziału. 
Jest to jednak praktycznie niemożliwe, aby oferent zobowiązał się w ofercie do przydzielenia 
konkretnego personelu na tym etapie, biorąc pod uwagę cały okres trwania procedury 
wyboru i przyznawania zamówienia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą ustanawiać 
szczególne warunki realizacji zamówienia 
przez grupę wykonawców, pod warunkiem 
że warunki te są uzasadnione 
obiektywnymi powodami i proporcjonalne. 
Warunki te mogą w szczególności 
zobowiązywać grupę do przybrania 
określonej formy prawnej w przypadku 
otrzymania zamówienia, w zakresie, w 
jakim zmiana taka jest niezbędna do 
zadowalającej realizacji zamówienia.

Podmioty zamawiające mogą ustanawiać 
szczególne warunki realizacji zamówienia 
przez grupę wykonawców, pod warunkiem 
że warunki te są uzasadnione 
obiektywnymi powodami i proporcjonalne. 
Warunki te mogą w szczególności 
zobowiązywać grupę do przybrania 
określonej formy prawnej w przypadku 
otrzymania zamówienia, w zakresie, w 
jakim zmiana taka jest absolutnie 
niezbędna do zadowalającej realizacji 
zamówienia, i jeżeli jest ona absolutnie 
konieczna.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość określenia takiego wymagania powinna być ściśle ograniczona w celu uniknięcia 
niepotrzebnych obciążeń dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla MŚP.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia dla zakładów pracy 

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

udzielenie zamówienia publicznego dla:

a) zakładów pracy chronionej lub 
przewidzieć możliwość realizacji takich 
zamówień w ramach programów 
zatrudnienia chronionego, pod warunkiem 
że większość zatrudnionych to 
niepełnosprawni, którzy ze względu na
rodzaj lub stopień niepełnosprawności nie 
mogą wykonywać pracy na zwykłych 
warunkach czy łatwo znaleźć zatrudnienia 
na zwykłym rynku;
b) przedsiębiorstw społecznych i 
programów, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem że 
ponad 30% osób zatrudnionych przez te
przedsiębiorstwa lub w ramach tych 
programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych i pracowników znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji w celu zapewnienia równych szans i przyczynienia się do 
spójności społecznej. Obie sytuacje powinny być jednak rozdzielone i traktowane inaczej.



PE492.648v01-00 14/29 PA\906623PL.doc

PL

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 
ofert.

2. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca nie ujawnia żadnych 
informacji przekazanych jej przez 
wykonawców, niezależnie od tego, czy 
zostały one oznaczone przez nich jako 
poufne czy nie, w tym między innymi 
tajemnic technicznych lub handlowych 
oraz poufnych aspektów ofert, chyba że 
jest to absolutnie konieczne do celów 
niniejszej dyrektywy lub stosownego 
prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla MŚP, ważne jest, aby nie ujawniano żadnych 
informacji, chyba że jest to uzasadnione innymi względami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
40 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
konkurencję, w szczególności w przypadku MŚP.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 15 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
konkurencję, w szczególności w przypadku MŚP.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 w 
żadnym wypadku nie może być krótszy niż 
20 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
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konkurencję, w szczególności w przypadku MŚP.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 
15 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
konkurencję, w szczególności w przypadku MŚP.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 w 
żadnym wypadku nie może być krótszy niż 
20 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
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konkurencję, w szczególności w przypadku MŚP.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit. g) niniejszego artykułu 
podstawowy projekt musi wskazywać 
zakres ewentualnych dodatkowych robót 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te zamówienia. 
Możliwość zastosowania tej procedury 
musi być wskazana w zaproszeniu do 
ubiegania się o realizację pierwszego 
projektu, a całkowita szacunkowa wartość 
dalszych robót budowlanych lub usług 
musi zostać uwzględniona przez podmiot 
zamawiający w zakresie stosowania przez 
niego przepisów art. 12 i 13.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne roboty i usługi dodatkowe względem podstawowego projektu należy wskazać w 
sekcji „Opcja”. W związku z tym wszelkie dodatkowe oświadczenia są zbędne.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej.

Umowa ramowa nie przekracza terminu 
określonego przez przepisy krajowe 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

W kontekście lepszego stanowienia prawa właściwym środkiem byłoby ustanowienie 
maksymalnego terminu w odniesieniu do specyficznych potrzeb w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Podmioty zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert. Niektóre zamówienia na 
usługi oraz niektóre zamówienia na 
roboty budowlane, których przedmiotem 
są świadczenia o charakterze 
intelektualnym, takie jak zaprojektowanie 
robót budowlanych, nie mogą być 
przedmiotem aukcji elektronicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Koniec wyłączenia „niektórych zamówień na usługi oraz niektórych zamówień na roboty 
budowlane, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takich jak 
zaprojektowanie robót budowlanych”, które istniało w dyrektywie z 2004 r. Udowodniono, że 
„aukcje odwrócone” dla inżynierskich usług doradczych mają bardzo negatywny wpływ, 
bezpośrednio lub pośrednio, na jakość świadczonych usług, a w konsekwencji również na ich 
wkład w budowę lub produkcję.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych przepisy krajowe 
regulujące udzielanie zamówień określa się 

W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych zgodnie z ust. 3 
przepisy krajowe regulujące udzielanie 
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zgodnie z poniższymi zasadami: zamówień określa się zgodnie z 
poniższymi zasadami:

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w ust. 6, należy określić konkretną sytuację braku porozumienia, do której ma 
zastosowanie ten ustęp.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. 
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. 
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy instytucja zamawiająca 
udowodni, że nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne określają ponadto, 
czy konieczne będzie przeniesienie praw 
własności intelektualnej.

Specyfikacje techniczne określają ponadto, 
czy konieczne będzie przeniesienie praw 
własności intelektualnej, a w przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji – warunki 
wynagrodzenia za nabycie takich praw.

Or. en

Uzasadnienie

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty zamawiające mogą 
poinformować o swoich zamiarach 
odnośnie do planowanych zamówień 
poprzez publikację okresowego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego. 
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku VI część A sekcja 
I. Są one publikowane przez Komisję albo 
przez podmioty zamawiające na ich 
profilach nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 2 lit. b). Jeżeli ogłoszenie jest 
publikowane przez podmiot zamawiający 
na jego profilu nabywcy, przesyła on 

1. Podmioty zamawiające informują o 
swoich zamiarach odnośnie do 
planowanych zamówień poprzez 
publikację okresowego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego. 
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku VI część A sekcja 
I. Są one publikowane przez Komisję albo 
przez podmioty zamawiające na ich 
profilach nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 2 lit. b). Jeżeli ogłoszenie jest 
publikowane przez podmiot zamawiający 
na jego profilu nabywcy, przesyła on 
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ogłoszenie o publikacji okresowego 
ogłoszenia informacyjnego na swoim 
profilu nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 3.

ogłoszenie o publikacji okresowego 
ogłoszenia informacyjnego na swoim 
profilu nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 3.

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja wstępnych ogłoszeń informacyjnych powinna być obowiązkowa w celu 
zapewnienia przejrzystości i pełnej informacji dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla 
MŚP, co da im czas na przygotowanie ofert z dużym wyprzedzeniem.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty 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 XIV.

5. Podmioty 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 lub ustawodawstwa 
państwa członkowskiego 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poszerzenie zakresu możliwych zobowiązań prawnych w zakresie prawa socjalnego, prawa 
pracy i prawa ochrony środowiska stanowiłoby okazję do nadania zamówieniom publicznym 
bardziej zrównoważonego i godnego zaufania charakteru.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryterium określone w lit. a) powinno 
mieć pierwszeństwo przed kryterium, o 
którym mowa w lit. b), chyba że istnieją 
powody do odstępstwa od tej zasady.

Or. en

Uzasadnienie

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie powinna być preferowana, gdyż umożliwia uzyskanie 
najlepszej i najbardziej korzystnej oferty pod względem ekonomicznym i społecznym oraz 
najlepszego stosunku jakości do ceny. Jednakże instytucje zamawiające powinny mieć 
możliwość zastosowania drugiego kryterium, jeżeli istnieją ku temu wyraźne powody.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić bardziej efektywne kryteria społeczne zgodne z założeniami strategii 
„Europa 2020”, aby skuteczniej przyczyniać się do trwałego wzrostu gospodarczego.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że podmiot zamawiający – 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 mogą 
postanowić, że podmiot zamawiający – 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 ex post i 
zapewniają przepisy umożliwiające 
instytucji zamawiającej przejęcie statusu 
sygnatariusza głównego wykonawcy, w 
razie potrzeby bez przeprowadzania 
ponownego przetargu, w celu zapewnienia 
pewności prawa. Ustalenia dotyczące 
takiego trybu płatności są określane w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie

W razie konieczności (na przykład w przypadku niewypłacalności głównego wykonawcy) 
instytucja zamawiająca musi mieć możliwość doprowadzenia do wypowiedzenia mandatu bez 
uszczerbku dla pewności prawa. W związku z tym przepisy krajowe powinny umożliwiać 
przejęcie statusu sygnatariusza i ponowną negocjację spornych warunków zamówienia. 
Ponadto prawo głównego wykonawcy do zgłaszania zastrzeżeń co do nienależnych płatności 
powinno zostać zapewnione jedynie po zrealizowaniu zamówienia, gdyż w przeciwnym razie 
podwykonawcy ostatecznie zablokowaliby konkurencję.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest to całkowicie zgodne z prawem, aby instytucja zamawiająca, pod kontrolą Sądu, wyraziła 
sprzeciw wobec zmiany kontrahenta, jeżeli nowy kontrahent nie przedstawi tych samych 
gwarancji finansowych i gwarancji dysponowania tymi samymi kompetencjami jak 
zastępowany kontrahent w odniesieniu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
będącej w realizacji bez zmiany warunków.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
podmiot zamawiający należący do tego 
państwa członkowskiego udzielił danego 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
podmiot zamawiający należący do tego 
państwa członkowskiego udzielił danego 
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zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy.

zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem 
prawa kontrahenta do odszkodowania.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „warunków ustanowionych przez prawo krajowe” nie stanowi 
wystarczającego uzasadnienia dla braku zasady odszkodowania w przypadku rozwiązania 
umowy – bez winy kontrahenta – przed przewidywanym końcem umowy. Również zasada 
odszkodowania powinna być zapisana w prawie UE w celu zapewnienia jej skuteczności we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
podmiotom 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 zapewniają 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania powszechnego dostępu, 
jakości, ciągłości, dostępności, 
przystępności, bezpieczeństwa i 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi świadczone w interesie ogólnym odgrywają istotną rolę i powinny zostać 
uwzględnione w tych ramach.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielanie porad prawnych podmiotom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;

b) udzielanie ogólnych i szczegółowych 
porad prawnych oraz praktycznych 
wskazówek podmiotom zamawiającym w 
zakresie interpretacji oraz zastosowania 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Jako specjalistyczna i niezależna instytucja organ centralny powinien udzielać porad 
prawnych oraz praktycznych wskazówek instytucjom zamawiającym w zakresie interpretacji 
oraz zastosowania przepisów i zasad dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanawianie oraz stosowanie systemów 
kompleksowych i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom 
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i innym poważnym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu 
i odpowiedniemu zgłaszaniu;

d) ustanawianie oraz stosowanie systemów 
kompleksowych i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom 
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i wszelkim innym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu 
i odpowiedniemu zgłaszaniu;

Or. en

Uzasadnienie

W celu dalszego zwiększenia prawidłowości procedur organizowanych przez instytucje 
zamawiające, a także w celach pedagogicznych, ważne jest, aby uwzględnić w tym miejscu 
wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niezależnie od tego, jak bardzo są one poważne.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające są zobowiązane 
przechowywać stosowne informacje na 
temat każdego zamówienia, każdej umowy 
ramowej oraz każdego przypadku 
ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów. Informacje te muszą być 
wystarczające, aby umożliwić im 
przedstawienie w późniejszym terminie 
uzasadnienia dla decyzji podjętych w 
odniesieniu do:

Podmioty zamawiające są zobowiązane 
przechowywać stosowne informacje na 
temat każdego zamówienia i każdej 
umowy ramowej, jeśli ich wartość 
przewyższa ustalone progi, oraz każdego 
przypadku ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów. Informacje te muszą 
być wystarczające, aby umożliwić im 
przedstawienie w późniejszym terminie 
uzasadnienia dla decyzji podjętych w 
odniesieniu do:

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność sporządzania pisemnych sprawozdań zgodnie z postanowieniami art. 85 
powinna obowiązywać jedynie dla zamówień publicznych o wartości powyżej ustalonych 
progów. Wprowadzenie takiego obowiązku dla zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej ustalonych progów prowadziłoby do dużej ilości procedur 
biurokratycznych. Takie obciążenia muszą być w uzasadniony sposób proporcjonalne do 
wartości pieniężnych z nimi związanych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowemu organowi nadzoru, jeżeli 
przedstawią takie żądanie.

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowemu organowi nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma sensu nakładać obowiązku opracowywania sprawozdania takiego rodzaju, jeżeli nie 
ma obowiązku przedkładania wynikających z niego ustaleń.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP, oraz 
zagwarantować poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
uzyskania odpowiedniej pomocy, w tym za 
pomocą środków elektronicznych lub 
istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.

2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP, oraz 
zagwarantować poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, Komisja i
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość uzyskania odpowiednich i 
terminowych informacji oraz pomocy, w 
tym za pomocą środków elektronicznych 
lub istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja również powinna uczestniczyć w tych działaniach ze względu na wysoce techniczny 
charakter tekstów. Ponadto MŚP powinny otrzymywać potrzebne im informacje w 
odpowiednim czasie.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ogłoszenia, o których mowa w art. 61, 
62, 63 i 64, zawierają informacje na temat 
organu lub organów, o których mowa w 
ust. 4 niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinny istnieć szeroko rozpowszechnione i łatwe do znalezienia informacje na temat 
organów udzielających wsparcia instytucjom zamawiającym i przedsiębiorstwom.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie współpracują, 
przy wsparciu Komisji, nad opracowaniem 
wytycznych dla instytucji zamawiających 
w celu oceny istnienia lub nieistnienia 
transgranicznego zainteresowania w 
poszczególnych przypadkach, w 
szczególności w celu zwiększenia 
efektywności wydatków na realizację 
programów finansowanych przez 
instrumenty polityki spójności lub inne 
instrumenty UE.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z opinią komisji REGI w sprawie modernizacji zamówień publicznych, a w 
szczególności ust. 7 i 15 tej opinii.


