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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE  
K O M I S J I   G O S P O D A R K I    

 
 

-  o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 471) 
 

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu  12 czerwca 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 589  do Komisji 

Gospodarki w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

       Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu  poprawek na posiedzeniu w dniu 25 czerwca    

2008 r.  

wnosi: 

 

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

do art. 1 
1) w pkt 11 dodać nową lit. ... w brzmieniu: 

„...) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 
pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu 
wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia pełnomocnictw, 
oświadczeń lub dokumentów.”,”; 

 
- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 



- przyjąć 
 
2) po pkt 11 dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 

„...) w art. 27 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 
„6. Protest wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jeżeli zostało to dopuszczone przez 
zamawiającego również w postaci faksu. 

7. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu na adres elektroniczny Urzędu podany do 
publicznej wiadomości przez Prezesa Urzędu. Kopię odwołania przekazuje się 
zamawiającemu odpowiednio w tej samej formie. 

8. System informatyczny Urzędu po otrzymaniu odwołania przesłanego na adres 
elektroniczny Urzędu, o którym mowa w ust. 7 automatycznie generuje i 
zwrotnie odsyła potwierdzenie doręczenia odwołania na adres elektroniczny, z 
którego zostało wysłane oraz na adres elektroniczny zamawiającego.”;”; 

 
- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 

- odrzucić  
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3, 4 i 8 

 
3) w pkt 12 dodać nową lit. ... w brzmieniu: 

„...) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, w tym adres do korespondencji 

przesyłanej w postaci elektronicznej,”;”; 
 

- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 
- odrzucić  

 
4) w pkt 12 dodać nową lit. ... w brzmieniu: 

„...) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) adres strony internetowej zamawiającego,”;”; 
 

- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 
- odrzucić 

 
5) w pkt 40 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.”; 

 
- poseł A.Czerwiński w imieniu KP PO 

- przyjąć 



 
6) po pkt 43 dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 

„...) w art. 179: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 
wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy.”, 

b) uchyla się ust. 1b;”; 
 

- poseł A.Czerwiński w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
7) w pkt 44: 

a) w lit. a ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z 
chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z 
jego treścią.”, 

b) w lit. b ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg 

nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

2) 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.”; 
 

- poseł A.Czerwiński w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
8) w pkt 46 w lit. c ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści 
odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. W wypadku 
wnoszenia odwołania w postaci elektronicznej termin wniesienia odwołania oraz 



przekazania kopii uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie 
dotarło do Prezesa Urzędu a do zamawiającego zostało wysłane jednocześnie.”. 

 
- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 

- odrzucić 
 

 
 
 

 
 

 
       Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r. 
 
 
 
 
 
          Sprawozdawca     Zastępca  Przewodniczącego Komisji 
 
 
 
          /-/ Janusz Cichoń               /-/  Maks Kraczkowski 
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