
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 22 lipca 2008 r. Druk nr 199 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 czerwca 2008 r.

ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniu 9 lipca 2008 r. (posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej) oraz w dniu 22 lipca 2008 r. (wspólne posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej)

- komisje wnoszą:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Gospodarki Narodowej

(-) Janusz Sepioł (-) Tomasz Misiak



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008

r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w lit. k wyrazy "innych substancji w" zastępuje się wyrazami

"innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji

emisji, w";

2) w art. 1 skreśla się pkt 8;

3) w art. 1 skreśla się pkt 9;

4) w art. 1 skreśla się pkt 10;

5) w art. 1 w pkt 11 w lit. a, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez



- 3 -

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.";

6) w art. 1 w pkt 16, w ust. 4a wyrazy "potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu" zastępuje się wyrazami ", o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw";

7) w art. 1 w pkt 16 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46" dodaje się dwukropek

pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu:

"a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Z zastrzeżeniem ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek

wykonawcy:",";

8) w art. 1 w pkt 18, w ust. 2 wyrazy "o dopuszczenie do udziału w postępowaniu" zastępuje

się wyrazami ", o którym mowa w ust. 1,";

9) w art. 1 w pkt 28 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 "2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.";

10) w art. 1 w pkt 41 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zamawiający zawarł umowę przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, mimo że

Krajowa Izba Odwoławcza nie uchyliła, na podstawie art. 182 ust. 3, zakazu zawarcia

umowy;";

11) w art. 1 skreśla się pkt 42;

12) w art. 1 w pkt 43, w art. 164 w ust. 1 po wyrazie "protokół" dodaje się wyraz "kontroli";

13) w art. 1 w pkt 49 przed lit a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które

miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania.",";
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14) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe,

z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek

odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Do protestów wnoszonych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do

wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg, stosuje się przepisy działu VI

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".
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WNIOSEK MNIEJSZOŚCI KOMISJI

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

oraz niektórych innych ustaw

- w art. 1 w pkt 2 po wyrazach "art. 4" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się

jako lit. a, dotychczasowe lit. a i b oznacza się jako tiret oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) zamówień udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jednostki

samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego spółce

kapitałowej, o której mowa w przepisach o gospodarce komunalnej, jeżeli są

spełnione łącznie następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności spółki dotyczy wykonywania na rzecz jednostki

samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego lub związku

takich jednostek zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz

jest prowadzona  wyłącznie na obszarze tych jednostek lub na obszarze, na

którym jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania publiczne

przekazane jej w  drodze porozumienia, o którym mowa w przepisach o

samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym lub samorządzie

województwa,

b) spółka podlega kontroli jednostki samorządu terytorialnego, jednostek

samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, odpowiadającej

kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającej na

wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania

sprawami spółki,

c) wszystkie udziały lub akcje spółki należą do jednostki samorządu

terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego lub związku takich

jednostek.";".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


