Projekt z dnia 5 września 2013 r.
USTAWA
z dnia.........................2013 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, oraz poz. 984)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zawartych w złożonych przez wykonawcę dowodach lub przedstawionych podczas
konsultacji, o których mowa w art. 90 ust. 2, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie ich złożenia lub
przedstawienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
5. Nie ujawnia się danych osobowych lub wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia udzielonego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b - w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406), lub
lit. c, jeżeli wykonawca najpóźniej przed zawarciem umowy o zamówienie zastrzegł, że te informacje nie
mogą być udostępniane.”;
2) w art. 24:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 1a,
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, który w okresie 5 lat, a w przypadku dostaw lub usług w okresie 3 lat, przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.”;
3) uchyla się art. 24a;
4) w art. 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:
1) oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy;
2) zachowanie wykonawcy wskazuje na uchylanie się od obowiązku złożenia dowodów lub uczestniczenia w
konsultacjach, o których mowa w art. 90 ust. 2;
3) oferta wykonawcy, w świetle kryteriów oceny ofert, byłaby uznana za korzystniejszą od oferty wybranej przez
zamawiającego.”;
5) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 63a.”;
6) w art. 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3,
chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest
mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.”;
7) dodaje się art. 63a w brzmieniu:

„63a.1. Zamawiający, po negocjacjach z wykonawcami zaproszonymi na podstawie art. 63, może udzielić
zamówienia wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, bez wzywania ich do
składania ofert, o ile przewidział to w zaproszeniu do negocjacji. Przepisów art. 36 ust. 1-3, art. 37, art. 38, art. 64
oraz przepisów Rozdziału 4 Działu II nie stosuje się. Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 oraz art. 63 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
2. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji określa zasady ich prowadzenia zapewniające zachowanie uczciwej
konkurencji i porównywalność propozycji wykonawców.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, zamawiający, po negocjacjach z poszczególnymi wykonawcami, żąda
potwierdzenia zaproponowanych przez nich w trakcie negocjacji warunków realizacji zamówienia, w szczególności
przez złożenie podpisu pod protokołem z negocjacji. Przepis art. 68 ust. 2 stosuje się.”;
8) w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 68 ust. 1 w
przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa
w ust. 3.”;
9) w art. 89 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykonawca, w procedurze przewidzianej w art. 90 ustawy, nie wykazał, iż zawarta w jego ofercie cena jest
uzasadniona i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów prawa;”;
10) w art. 90:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów prawa, zamawiający zwraca się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących
tych składowych elementów oferty, które uważa za istotne. Szczegóły te mogą w szczególności odnosić się do:
1) aspektów finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług lub zastosowanej metody budowlanej;
2) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, które będą dostępne wykonawcy
przy realizacji zamówienia;
3) oryginalności towarów, usług lub robót budowlanych proponowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zatrudnienia, a także warunkami bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane są roboty budowlane, usługi lub dostawy;
5) możliwości uzyskania przez wykonawcę pomocy publicznej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zamawiający wyznacza wykonawcy termin na złożenie dowodów zmierzających do wykazania, iż cena jego
oferty jest uzasadniona i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich
przygotowanie i złożenie, a następnie przeprowadza z nim konsultacje, chyba że ze złożonych dowodów wynika, iż
cena umożliwia realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów prawa. Wykonawca może przedstawić, oprócz dowodów w zakresie żądanym
przez zamawiającego, również dowody dotyczące innych elementów składowych oferty, które w ocenie wykonawcy
mają wpływ na wysokość ceny oferty. Zamawiający w konsultacji z wykonawcą weryfikuje składowe elementy
oferty, których dotyczyło jego żądanie, uwzględniając również dowody obejmujące inne elementy składowe oferty,
które przedstawił wykonawca.”,
c) uchyla się ust. 3,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu oferty na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, która według zamawiającego zawierała cenę zbyt niską z powodu udzielenia pomocy
publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna
z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;
11) w art. 131e:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 - 9 i ust. 2;”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa wykonawcę, który w okresie 5 lat, a w przypadku dostaw lub usług w okresie 3 lat,
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli
zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli stosowne
zastrzeżenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.”;
12) w art. 138c w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało zamieszczone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”;
13) w art. 154 uchyla się pkt 5a;
14) uchyla się art. 154b.
Art. 2. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.
3. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy w następstwie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

