Część V
(stanowi aktualizację części II i III z uwagi na nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych)
Uwaga:
wg projektu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 21.06.2019 r.
zmiany w stosunku do projektu pzp z dnia 04.04.2019r zaznaczono kolorem czerwonym
A.
art. 2. ust. 1
→
zamiast obecnego art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Ustawę stosuje się do udzielania:
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę
130 000 złotych, przez zamawiających publicznych
B.
art. 2 ust. 2
W przypadku zamówień klasycznych, których wartość przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i
usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000
złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych,
stosuje się art. 82, art. 267 ust. 1 i 2 pkt. 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271oraz art. 272 .
↓
art. 82.
1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, w
tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach
klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, a także o zamówieniach sektorowych oraz
zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne
lub niepoprawne.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w
sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie
wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia
prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień publicznych, a także zasadność
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
art. 267.
1. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, zwane dalej „ogłoszeniami”, są zamieszczane w Biuletynie
Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu.
2. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza następujące rodzaje ogłoszeń:
(...)
9) ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym.
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art. 268
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz
z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia.
2. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego
udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez
potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenie zamówienia.
3. W uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

art. 269
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego
Urzędu.
art. 271
1. Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia.
2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne.
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości
lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich
spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo
ofertach.
4. Zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, udostępnia lub przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sposób określony w art. 270 ust. 1 i
2, o ile opublikował ogłoszenie o zamówieniu w ten sposób.
art. 272
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w
ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz tryb ich przekazywania, mając na
względzie rodzaje ogłoszeń, tryby postępowania o udzielenie zamówienia oraz szczególne instrumenty i
procedury w zakresie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, ogłoszenia, o których mowa
w art. 23 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 5, art. 268 oraz w art. 448.

C.
Definicje
art. 7
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub
dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania
warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia lub opis potrzeb i wymagań;
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6) innowacji – należy przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi
lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy; lub
relacjach zewnętrznych;
15) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia,
wykonanie części zamówienia publicznego;
16) pisemności - należy przez to rozumieć postać papierową lub postać elektroniczną, którą można
odczytać i powielić, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
17) podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1;
18) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez
przekazanie ogłoszenia, zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako
uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego,
prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego, kończące się z chwilą udzielenia zamówienia albo unieważnieniem
postępowania;
19) protokole postępowania – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego, który
potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia;
20) przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu
zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia;
33) zamówieniu klasycznym – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne udzielane przez
zamawiających publicznych oraz zamawiających subsydiowanych inne niż zamówienie sektorowe i
zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

Zasady udzielania zamówień
art. 16.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
2) przejrzysty;
3) proporcjonalny.
art. 17.
1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:
1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w
ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz
gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w
stosunku do poniesionych nakładów.
2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
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art. 18
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
4. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie
dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
art. 19.
1. Zamawiający może realizować obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
dokumentach zamówienia.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
4. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których
mowa w ust. 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla
osoby, której dane osobowe dotyczą.
5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Planowanie zamówień publicznych
art. 23.
1. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30
dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany
postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz
zamieszczają je w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III, oraz na
stronie internetowej zamawiającego.
2. Plany postępowań o udzielenie zamówień, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej zamawiającego, mogą zamieszczać również zamawiający, inni niż określeni w ust. 1.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zapewnia aktualność planu. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień
Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.
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5. Informacji o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, jeżeli wymaga
tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory planów postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości i aktualności
informacji zawartych w planie oraz dostępu do tych informacji szerokiemu gronu wykonawców, a także
mając na względzie obowiązek aktualizacji tych planów.
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