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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zamówienia publiczne mają istotny wpływ na ogólne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej. 
Instytucje publiczne 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.

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

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający na celu 
zmodernizowanie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Wniosek ustawodawczy 
powinien prowadzić do uproszczenia i uelastycznienia procedur udzielania zamówień przez 
instytucje zamawiające oraz zapewnić łatwiejszy dostęp przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP. 
Przegląd ustawodawstwa powinien zachować równowagę między uproszczeniem przepisów a 
solidnymi i skutecznymi procedurami powiązanymi z innowacyjnymi i zrównoważonymi 
kryteriami udzielenia zamówień, a jednocześnie zapewniać szersze stosowanie 
elektronicznych zamówień publicznych. 

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 decyzja o 
udzieleniu zamówienia obejmuje aspekty związane z procesem produkcyjnym. 

Sprawozdawczyni wyraża zdecydowane przekonanie, że instytucje zamawiające powinny 
przy udzielaniu zamówienia stosować kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i 
mającej najbardziej zrównoważony charakter” (MEAST) i odrzucić alternatywne kryterium 
„najniższego kosztu”. Ponieważ kryterium MEAST również uwzględnia cenę, instytucje 
zamawiające będą mogły dokonywać najbardziej właściwych wyborów stosownie do ich 
konkretnych potrzeb, w tym uwzględniając koszt, strategiczne cele społeczne, innowacyjne 
rozwiązania oraz kryteria społeczne i środowiskowe.
Zamówienia publiczne powinny być wykorzystywane jako środek wspierania innowacji. 
Należy zachęcać nabywców publicznych do kupowania innowacyjnych produktów i usług z 
myślą o realizowaniu celów trwałego rozwoju. Nowe innowacyjne rozwiązania i pomysły są 
konieczne szczególnie w dziedzinie transportu, a zamówienia publiczne powinny być 
wykorzystywane jako narzędzie zaspokajania takich potrzeb.

Należy nadać większe znaczenie kwestii cyklu życia i uwzględniać skutki społeczne i 
środowiskowe całego procesu produkcji. Instytucje zamawiające powinny dysponować 
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szerszymi możliwościami nakładania wymogów na proces produkcji, a nie tylko na dany 
produkt. Zaowocuje to bardziej zrównoważonymi zamówieniami, w tym w sektorze 
transportu.
W przypadku wszelkich zamówień przeznaczonych do użytku osób instytucje zamawiające 
muszą opracowywać specyfikacje techniczne z uwzględnieniem kryteriów dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników. 
Ma to szczególne znaczenie w sferze transportu publicznego i turystyki.
Należy zaostrzyć przepisy dotyczące podwykonawstwa. Należy żądać od oferenta, aby 
wskazał w ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby wymienił wszystkich proponowanych 
podwykonawców. Poza tym w przypadku nieprzestrzegania ustawodawstwa musi istnieć 
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności głównego wykonawcy oraz wszystkich 
podwykonawców, którzy w międzyczasie zostali zaangażowani w realizację zamówienia. 
Konieczny jest system kontroli obejmujący wszystkie ogniwa łańcucha wykonawców.

Sprawozdawczyni złożyła szereg poprawek w celu uregulowania kwestii przedstawionych 
powyżej. W niektórych przypadkach uznano, że zachodzi konieczność skreślenia niektórych 
przepisów proponowanych przez Komisję, ponieważ sprawozdawczyni uważa, że niektóre 
kwestie mogą zostać uregulowane bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym, z 
uwzględnieniem specyfiki sektorowej i regionalnej, zgodnie z zasadami pomocniczości i 
lepszego stanowienia prawa.

Sprawozdawczyni chciałaby na koniec podkreślić konieczność zapewnienia pewności prawa i 
spójności dyrektyw w sprawie zamówień publicznych z obecnym ustawodawstwem Unii w 
dziedzinie transportu i usług pocztowych.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki 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 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest 
skuteczna współpraca. Organy do spraw 
monitorowania, wdrażania, kontroli i 
pomocy technicznej powinny mieć 
możliwość wymiany informacji i 

(53) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest 
skuteczna współpraca i przejrzystość. 
Organy do spraw monitorowania, 
wdrażania, kontroli i pomocy technicznej 
powinny mieć możliwość wymiany 
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współpracy; w tym kontekście krajowe 
organy wyznaczone przez poszczególne 
państwa członkowskie powinny działać 
jako preferowany punkt do kontaktów ze 
służbami Komisji na potrzeby gromadzenia 
danych, wymiany informacji i 
monitorowania wdrażania przepisów prawa 
UE w dziedzinie zamówień publicznych.

informacji i współpracy; w tym kontekście 
krajowe organy wyznaczone przez 
poszczególne państwa członkowskie 
powinny działać jako preferowany punkt 
do kontaktów ze służbami Komisji na 
potrzeby gromadzenia danych, wymiany 
informacji i monitorowania wdrażania 
przepisów prawa UE w dziedzinie 
zamówień publicznych.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) „cykl życia” oznacza monetyzację –
tam, gdzie to możliwe – pełnych kosztów 
związanych z zamówieniami publicznymi, 
w tym kosztów utrzymania i kosztów 
wydajnego gospodarowania zasobami 
(łącznie z energią), kosztów recyklingu po 
wycofaniu z eksploatacji, a także kosztów 
skutków społecznych, jeżeli odnoszą się 
one do wykonania zamówienia;
monetyzacja cyklu życia może również 
uwzględniać wydajne projektowanie, 
planowanie i wykorzystywanie środków 
elektronicznych; do celów zamówień 
publicznych cykl życia trwa od momentu 
zakupu przez cały okres trwania robót 
budowlanych, dostaw lub usług i stanowi 
integralną i nierozerwalną część obliczeń 
tego, co stanowi ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie;

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające muszą w interesie podatników być odpowiedzialne za zapewnienie jak 
największych korzyści gospodarczych niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane 
w procedurze zamówień publicznych, a także za to, aby na dłuższą metę nie oznaczało to 
wyższych kosztów dla społeczeństwa lub środowiska, odpowiedzialność ta może zatem 
obowiązywać dopiero od momentu zakupu.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać 
dostępu wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i dostępne również dla 
osób niepełnosprawnych oraz nie mogą 
ograniczać dostępu wykonawców do 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapity pierwszy i pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do dnia 1 stycznia 2017 r. przynajmniej 
70% postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających niniejszej dyrektywie 
przeprowadzanych było z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

To dwuetapowe podejście uważa się za bardziej realistyczny cel od celu proponowanego 
przez Komisję i daje instytucjom zamawiającym wystarczającą ilość czasu na planowanie i 
realizację.
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu „osobisty 
interes” oznacza względy rodzinne, 
emocjonalne, ekonomiczne, sympatie 
polityczne lub inne interesy wspólne dla 
tych osób oraz kandydatów lub oferentów, 
w tym sprzeczne interesy zawodowe.

skreślony

Uzasadnienie

Kwestia ta może zostać uregulowana bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) członkowie personelu, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), byli zobowiązani do 
ujawnienia każdego konfliktu interesów w 
stosunku do któregokolwiek z kandydatów 
lub oferentów, gdy tylko dowiedzą się o 
takim konflikcie, aby umożliwić instytucji 
zamawiającej podjęcie środków 
zaradczych;

skreślona

Uzasadnienie

Kwestia ta może zostać uregulowana bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku konfliktu interesów 
instytucja zamawiająca podejmuje 
stosowne środki. Środki te mogą 
obejmować odsunięcie danego członka 

W przypadku konfliktu interesów 
instytucja zamawiająca podejmuje 
stosowne środki.
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personelu od uczestnictwa w danym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zmianę podziału obowiązków i zakresu 
odpowiedzialności w ramach personelu. 
W przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie

O charakterze takich środków należy decydować szczegółowo na szczeblu krajowym.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie środki podjęte na podstawie 
niniejszego artykułu są dokumentowane w 
indywidualnym sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 85.

skreślony

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od kandydatów wymaga się złożenia na 
początku postępowania oświadczenia, że 
nie podejmowali ani nie podejmą działań 
mających na celu:

Państwa członkowskie ustanawiają 
konieczne przepisy mające na celu 
skuteczne zapobieganie, wykrywanie i 
karanie postępowania niezgodnego z 
prawem oraz zakłóceń konkurencji w 
czasie procedur udzielania zamówień, w 
szczególności podczas sporządzania 
dokumentów specyfikujących zamówienie, 
wyboru kandydatów i udzielania 
zamówienia.



AD\913115PL.doc 9/28 PE491.265v02-00

PL

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu 
na proces decyzyjny instytucji 
zamawiającej lub uzyskanie informacji 
poufnych, które mogą przynieść im 
nienależną korzyść w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;

skreślona

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;

skreślona

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) umyślne podawanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.

skreślona

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 
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konkurencyjny w każdym z następujących 
przypadków:

konkurencyjny, pod warunkiem że 
zapewnią równe traktowanie wszystkich 
oferentów, w każdym z następujących 
przypadków:

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego oraz partnerstwa 
innowacyjnego.

skreślony

Uzasadnienie

Promowanie elastyczności w wyborze procedur oraz promowanie innowacyjnej praktyki 
udzielania zamówień publicznych są kluczowymi priorytetami w ramach niniejszej 
modernizacji. Zatem transpozycja najistotniejszych procedur nie powinna być opcjonalna, 
lecz jednakowa we wszystkich państwach członkowskich, aby zagwarantować równe szanse.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji lub krajowemu organowi nadzoru 
wyznaczonemu zgodnie z art. 84, jeżeli 
tego zażądają;

(a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji.
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 84.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień, 
których przedmiot jest przeznaczony do 
użytku osób – zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się, z 
wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych, w taki sposób, aby 
uwzględnić kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub dostosowanie 
projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników.

W przypadku wszystkich zamówień, 
których przedmiot jest przeznaczony do 
użytku osób – zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się, z 
wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych, które określa się w 
zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie, w taki sposób, aby 
uwzględnić kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub dostosowanie 
projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Specyfikacje techniczne mogą również 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
wymogi dotyczące:
(a) realizacji zamówienia, w tym poziomy 
realizacji w odniesieniu do środowiska 
i klimatu, oraz realizacji pod kątem 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;
(b) cyklu życia;
(c) zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;
(d) organizacji, kwalifikacji 
i doświadczenia osób zatrudnionych przy 
realizacji danego zamówienia;
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(e) bezpieczeństwa lub aspektów takich 
jak procedury dotyczące zapewnienia 
jakości, terminologia, symbole, testy 
i metody testowania, opakowanie, 
oznakowanie i etykietowanie, instrukcje 
użytkowania;
(f) zasad dotyczących projektowania i 
kosztorysowania, warunków testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkich 
pozostałych warunków technicznych, 
które instytucja zamawiająca może 
określić, na mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) każdego oferenta, który złożył 
dopuszczalną ofertę, o przebiegu i
postępie negocjacji i dialogu z oferentami.

skreślona

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające mogą nie 
udzielić zamówienia oferentowi, który 
złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że 
oferta ta nie jest zgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii lub 
ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego, prawa pracy, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub prawa ochrony środowiska, a 
także z układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
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w załączniku XI. być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii lub 
ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego, prawa pracy, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub prawa ochrony środowiska, a 
także z układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI; Zgodność z 
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każdy kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, może przedstawić instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność lub, w stosownych 
przypadkach, rzetelność podwykonawcy,
pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia.
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niniejszy artykuł stosuje się do 
procedur z zakresu podwykonawstwa i do 
podwykonawców.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zgodności z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii lub 
ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego, prawa pracy, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub prawa ochrony środowiska , a 
także z układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI;

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejszy artykuł stosuje się do 
procedur z zakresu podwykonawstwa i do 
podwykonawców.
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Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy można udowodnić 
za pomocą jednego lub większej liczby 
dokumentów wymienionych w załączniku 
XIV część 1.

Co do zasady sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy, a także zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii lub ustawodawstwa 
krajowego w dziedzinie prawa socjalnego, 
prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub prawa ochrony 
środowiska, a także z układów zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, w 
którym mają być realizowane roboty 
budowlane, usługi lub dostawy można 
udowodnić za pomocą jednego lub 
większej liczby dokumentów 
wymienionych w załączniku XIV.

Poprawka 26
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 którego podstawie instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie oraz 
mającej najbardziej zrównoważony 
charakter.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najniższy koszt. skreślona

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – 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 dla osób niepełnosprawnych,
dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia; zastąpienie 
personelu po udzieleniu zamówienia 
zapewnia równoważną organizację i 
jakość oraz informuje się o tym instytucję 
zamawiającą;
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kryteria udzielenia zamówienia 
zapewniają efektywną i uczciwą 
konkurencję i towarzyszą im wymagania 
umożliwiające instytucji zamawiającej 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów w celu 
określenia, czy spełniają oni kryteria 
udzielenia zamówienia.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rażąco tanie oferty Cena oferty

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców szczegółowych wyjaśnień
dotyczących przedstawionej ceny lub 
kosztów ich oferty.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Uzasadnienie

Kwestia ta może zostać uregulowana bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym, przy 
uwzględnieniu specyfiki sektorowej i regionalnej.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Uzasadnienie

Kwestia ta może zostać uregulowana bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym, przy 
uwzględnieniu specyfiki sektorowej i regionalnej.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Uzasadnienie

Kwestia ta może zostać uregulowana bardziej skutecznie w ustawodawstwie krajowym, przy 
uwzględnieniu specyfiki sektorowej i regionalnej.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie, instytucje zamawiające 
zażądają dodatkowych wyjaśnień przed 
odrzuceniem oferty.
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii i 
ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego, prawa pracy, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub prawa ochrony środowiska, a 
także układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca może zażądać od 
oferenta w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Instytucję zamawiającą 
niezwłocznie informuje się o wszelkich 
zmianach w łańcuchu podwykonawstwa i 
o wszelkich nowych podwykonawcach.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca – na 
wniosek podwykonawcy i jeżeli pozwala 
na to charakter zamówienia – w należycie 
uzasadnionych przypadkach może 
przekazać bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. Ustalenia 
dotyczące takiego trybu płatności są 
określane w dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

Uzasadnienie

Dyrektywa nr 2011/7/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych będzie miała zastosowanie (począwszy od marca 
2013 r.) do transakcji zawieranych między przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi 
oraz do transakcji zawieranych między przedsiębiorstwami (B2B).

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) modyfikacja wprowadza warunki, 
które, jeśli byłyby częścią pierwotnego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
umożliwiłyby zakwalifikowanie innych 
kandydatów niż ci, którzy zostali 
pierwotnie zakwalifikowani, lub 
umożliwiłyby udzielenie zamówienia 
innemu oferentowi;

skreślona

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4
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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. 4 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.

skreślony

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą.
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Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
(a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;
(b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
(c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;
(d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
(a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
(b) udzielanie porad prawnych 
instytucjom zamawiającym w zakresie 
interpretacji przepisów i zasad 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
zastosowania tych przepisów w 
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konkretnych przypadkach;
(c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii 
i wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;
(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;
(e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
(f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
(g) monitorowanie decyzji 
podejmowanych przez sądy i organy 
krajowe w następstwie orzeczenia 
wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej na podstawie art. 267 
Traktatu lub ustaleń Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
stwierdzających naruszenia unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
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publicznych w związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
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monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
(a) 1 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na dostawy lub 
zamówień publicznych na usługi;
(b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
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budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane 
zgodnie z art. 84 przedkładają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania obejmujące 
dane statystyczne za każdy rok, 
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przedkładają Komisji 
sprawozdanie statystyczne za każdy rok, 
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
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października następnego roku. października następnego roku.

Poprawka 45
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. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6, 
13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 i 86, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia [data 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu 5 lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) odpowiednie zaświadczenia lub 
oświadczenia stanowiące dowód 
przestrzegania przepisów prawa 
socjalnego, prawa pracy, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub prawa ochrony środowiska 
określonych w prawodawstwie unijnymi i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy;
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