
Druk  nr  1679-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE
KOMISJI  GOSPODARKI

-  o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr
1281),

- o senackim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr
1557).

Sejm na 52 posiedzeniu w dniu  9 lipca  2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1679 do Komisji Gospodarki
w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2003 r.
oraz po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że
poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii Europejskiej

     wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

1) dodać nową zmianę w brzmieniu:
 „...) w art. 4 w ust. 1 w pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) komunalne jednostki organizacyjne, w odniesieniu do szacunków
finansowych przekazywanych z budżetu gminy, miasta, państwa oraz Unii
Europejskiej,”;”;

    - odrzucić

2) w zmianie 4 w lit. b) w pkt 7 wyrazy „6 000 euro” zastąpić wyrazami „10 000 euro”;

    - odrzucić



3) dodać nową zmianę w brzmieniu:
„...) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek
komunalnych posiadających osobowość prawną albo jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) może wyznaczyć komunalną jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej właściwą do prowadzenia postępowania o
zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.”;”;

    - odrzucić

4) skreślić zmianę 7;
    - odrzucić

5) w zmianie 8 w art. 15a  po pkt 4) dodaje się przecinek oraz  pkt 5) w brzmieniu:
„5) zakup nieruchomości na realizację celów publicznych ujętych w planie
zagospodarowania przestrzennego”;

    - przyjąć

6) dodać nową zmianę w brzmieniu:
„...) w art. 27a w ust. 1 uchyla się pkt. 5);”;

    - odrzucić

7) w zmianie 17 lit. b nadać brzmienie:
„1a. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 euro,
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa
Urzędu.”;”;

   - odrzucić

Warszawa, dnia 22 lipca 2003

Sprawozdawca

/-/ Roman Jagieliński

Przewodniczący Komisji

/-/ Adam Szejnfeld


