
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 29 marca 2006 r. Druk nr 99 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 29 marca 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 22,
23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57,
59, 62, 63, 64, 65, 67, 68 i 69.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Marek
Waszkowiak wycofał swoje wnioski (pkt: 3, 6, 10, 20 i 32 zestawienia wniosków),

Przewodniczący Komisji Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Narodowej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Marek Waszkowiak (-) Elżbieta Rafalska



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret drugim, w lit. g po wyrazie

"telewizyjnych" dodaje się wyrazy "oraz produkcja lub koprodukcja

filmowa";

Poprawka senatorów:
K. Bochenek,
K. Piesiewicza

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

"- po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) usługi banku spółdzielczego polegające na wykonywaniu na

rzecz jednostek samorządu terytorialnego czynności bankowych,

o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.

zm.);",";

Poprawka
KGN

Uwaga: Poprawki nr 3 i 6 nale ży głosowa ć łącznie.

Przyj ęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 18 i 37.

3) Uwaga: Poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 3 dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w

złotych równowartości kwoty 60 000 euro;",";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

4) w art. 1 w pkt 3 dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 12 000 euro;",";

Poprawka
sen. K. Wiatra
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5) w art. 1 w pkt 3 dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, a w

odniesieniu do zamówień udzielanych przez szkoły wyższe –

kwoty 60 000 euro;",";

Poprawka
sen. R. Góreckiego

6) Uwaga: Poprawka wycofana

w art. 1 skreśla się pkt 4;

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka

7) w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 1 skreśla się wyraz "wadium,"; Poprawka
sen. E. Wittbrodta
poparta przez
połączone komisje

8) w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 1 skreśla się wyrazy ", specyfikacji

istotnych warunków zamówienia zawartych w art. 36 ust. 2";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 66.

9) w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 1 po wyrazie "terminów" dodaje się

wyrazy "składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych i ofert

orientacyjnych" oraz przecinek przed wyrazem "odwołań" zastępuje się

wyrazami "oraz przepisów ustawy dotyczących";

Poprawka
sen. E. Wittbrodta
poparta przez
połączone komisje

10) Uwaga: Poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 1 wyrazy "odwołań i skarg" zastępuje się

wyrazami "protestów, odwołań i skarg ";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka

11) w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 2 skreśla się wyrazy "zasady i"; Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

12) w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy ", jeżeli z

przepisów ustawy wynika obowiązek wyznaczenia terminów dłuższych

niż 7 dni";

Poprawka
sen. E. Wittbrodta
poparta przez
połączone komisje
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13) w art. 1 w pkt 5 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "ochrony" dodaje się

wyrazy "osób i mienia";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

14) w art. 1 w pkt 5, w ust. 1 skreśla się pkt 12; Poprawka
senatorów:
P. Berenta,
D. Bachalskiego

15) w art. 1 w pkt 5, w ust. 1 w pkt 12 skreśla się przecinek oraz skreśla się

pkt 13;

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

16) w art. 1 w pkt 9 dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Prezes Urzędu na wniosek zamawiającego publikuje w

Biuletynie Zamówień Publicznych w formie obwieszczenia

sprostowanie ogłoszenia, jeżeli wskutek błędu w ogłoszeniu

zachodziłaby przesłanka unieważnienia postępowania.",";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

17) w art. 1 w pkt 13, w art. 15a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Udzielanie zamówień przez centralnego zamawiającego nie może

prowadzić do ograniczania konkurencji.";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawki nr 19.

18) w art. 1 skreśla się pkt 15; Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

19) w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy ", jeżeli

nie powierzył przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej stosownie

do przepisu art. 15 ust. 2";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka

20) Uwaga: Poprawka wycofana

w art. 1 skreśla się pkt 17;

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
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21) w art. 1 w pkt 18 w lit. a po tiret pierwszym dodaje się tiret w

brzmieniu:

"- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z

wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, lub gdy wykonawca zgodnie z właściwymi przepisami

odwołał się od stwierdzonej zaległości i nie została wydana

ostateczna decyzja lub wyrok sądu stwierdzające istnienie

zaległości;",";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

Uwaga:

Poprawki nr 22 i 26 należy głosować łącznie.

22) w art. 1 w pkt 18 w lit. b w tiret drugim, w pkt 3 po wyrazach "tych

warunków" dodaje się wyrazy "lub złożone dokumenty zawierają

błędy";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 23 i 25 należy głosować łącznie.

23) w art. 1 w pkt 19, w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać

od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych

do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia i dokumenty

potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu;

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane

wymagań określonych przez zamawiającego

– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu,

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub

zaproszeniu do składania ofert.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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24) w art. 1 w pkt 20, w art. 26 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość

zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub

gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż określona w ust. 1

zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

25) w art. 1 w pkt 20, w art. 26 w ust. 3 skreśla się wyrazy "wskazanych w

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

26) w art. 1 w pkt 20, w art. 26 w ust. 3 przed wyrazami "do ich

uzupełnienia" dodaje się wyrazy "lub którzy złożyli dokumenty

zawierające błędy,";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

27) w art. 1 w pkt 20, w art. 26 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w

brzmieniu:

"Dokumenty złożone w tym trybie powinny potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w dniu, w którym upłynął termin

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu.";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

28) w art. 1 w pkt 20, w art. 26 w ust. 3 po wyrazach "w wyznaczonym

terminie," dodaje się wyrazy "jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby

unieważnieniem postępowania,";

Poprawka
mniejszości
KGN

29) w art. 1 w pkt 24, w art. 30 w ust. 1 – 3 wyrazy "europejskie normy

zharmonizowane" zastępuje się wyrazami "normy europejskie";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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30) w art. 1 w pkt 26 w lit. b, w ust. 3 w pkt 2 w lit. b wyrazy "wraz z

wartością końcową" zastępuje się wyrazami ", a w przypadku

zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie

umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również

wartości końcowej";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

31) w art. 1 w pkt 27, w ust. 3 wyrazy "co najmniej raz na dwa lata"

zastępuje się wyrazami "nie rzadziej niż co dwa lata";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyj ęcie poprawki nr 32 wyklucza głosowanie poprawki nr 33.

32) Uwaga: Poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 28, w art. 36 skreśla się ust. 4;

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka

33) w art. 1 w pkt 28, w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom. Wskazując podwykonawców wykonawca może

podać ich nazwy (firmy).";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

34) w art. 1 w pkt 28, w art. 36 w ust. 5 skreśla się wyraz "nie"; Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

35) w art. 1 w pkt 30, w art. 38 w ust. 5 skreśla się wyrazy ", chyba że jest

dokonywana na skutek ostatecznego rozstrzygnięcia protestu";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

36) w art. 1 w pkt 31 wyrazy "ust. 2 – 4" zastępuje się wyrazami "ust. 1 – 4"

oraz przed ust. 2 dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

"1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu

nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowej.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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37) w art. 1 w pkt 33, w art. 42 w ust. 1 po wyrazach "składania ofert"

dodaje się wyrazy ", a jeżeli wartość zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro od dnia

zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach

portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

38) w art. 1 w pkt 33, w art. 42 w ust. 2 po wyrazie "przekazuje" dodaje się

wyrazy "w terminie 5 dni";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

39) w art. 1 w pkt 35 w lit. a, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli

wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, lub gdy wartość zamówienia na roboty budowlane

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż określona w ust. 1

zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

Uwaga:

Poprawki nr 40 i 61 należy głosować łącznie.

40) w art. 1 w pkt 35 skreśla się lit. c; Poprawka
KGN
sen. D. Bachalskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

41) w art. 1 w pkt 37, w art. 49 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "w inny sposób niż

określony w pkt 1" zastępuje się wyrazem "faksem";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 42 i 44 należy głosować łącznie.

42) w art. 1 w pkt 41 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "na dostawy,

usługi lub roboty budowlane";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje
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43) w art. 1 w pkt 44 w lit. a w tiret trzecim w zdaniu wstępnym wyrazy "8-

10" zastępuje się wyrazami "8-11", kropkę na końcu pkt 10 zastępuje

się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) dostawa jest dokonywana na potrzeby konsorcjum o charakterze

naukowym lub badawczym, którego partnerem jest zamawiający, w

celu zapewnienia u partnerów konsorcjum sprzętu o jednakowych

parametrach funkcjonalnych.",";

Poprawka
sen. K. Wiatra

44) w art. 1 w pkt 44 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "na dostawy,

usługi lub roboty budowlane";

Poprawka
sen. M. Waszkowiaka
poparta przez
połączone komisje

45) w art. 1 w pkt 49 wyrazy "art. 74 – 81" zastępuje się wyrazami "art. 74

ust. 1 oraz w art. 75 – 81";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 46 wyklucza głosowanie poprawki nr 47.

46) w art. 1 w pkt 59, w art. 95 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro a jest mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego albo umowy ramowej przekazuje ogłoszenie o udzieleniu

zamówienia Prezesowi Urzędu.";

Poprawka
sen. K. Wiatra

47) w art. 1 w pkt 59, w art. 95 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego albo umowy ramowej przekazuje

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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48) w art. 1 w pkt 62, w art. 102 w ust. 3 po wyrazie "zamawiający" dodaje

się wyrazy "w terminie 3 dni";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

49) w art. 1 w pkt 62, w art. 110 wyrazy "przeniesienie prawa do wybranej

przez sąd konkursowy pracy konkursowej" zastępuje się wyrazami ", w

przypadku nagrody  pieniężnej lub rzeczowej, przeniesienie praw, o

których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 16, do wybranej przez sąd

konkursowy pracy konkursowej, ";

Poprawka
sen. A. Łuczyckiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

50) w art. 1 w pkt 62, w art. 112 w ust. 1 wyrazy "Przepis art. 18 ust. 1"

zastępuje się wyrazami "Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18";

Poprawka
sen. A. Łuczyckiego
poparta przez
połączone komisje

51) w art. 1 w pkt 62, w art. 121 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd

konkursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac

konkursowych.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 52 wyklucza głosowanie poprawek nr 53 i 54.

52) w art. 1 w pkt 62, w art. 134 w ust. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w

brzmieniu:

"...) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu nie krótszy niż:

a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą

elektroniczną lub faksem,

b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób

niż określony w lit. a,

c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na

stronie internetowej określonej w dyrektywie;";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 53 wyklucza głosowanie poprawki nr 54.

53) w art. 1 w pkt 62, w art. 134 w ust. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w

brzmieniu:

"...) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu nie krótszy niż:

a) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na

stronie internetowej określonej w dyrektywie;

b) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem;";

Poprawka
sen. K. Wiatra

54) w art. 1 w pkt 62, w art. 134 w ust. 3 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w

brzmieniu:

"...) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu nie krótszy niż:

a) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na

stronie internetowej określonej w dyrektywie,

b) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób

niż określony w pkt 1;";

Poprawka
sen. K. Wiatra

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 55 wyklucza głosowanie poprawki nr 56.

55) w art. 1 w pkt 62, w art. 136 w ust. 1 w zdaniu końcowym po

dwukrotnie użytym wyrazie "usług" dodaje się wyraz ", dostaw";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

56) w art. 1 w pkt 62, w art. 136 w ust. 1 w zdaniu końcowym przed

wyrazem "pochodziło" dodaje się wyrazy ", a w przypadku, gdy

wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 -

również z dostaw,";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego
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57) w art. 1 w pkt 62, w art. 138c w ust. 1 w pkt 4 kropkę na końcu

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców,

w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone

w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, o ile stosowne zastrzeżenie zostało

zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego
poparta przez
połączone komisje

58) w art. 1 skreśla się pkt 63; Poprawka
sen. D. Bachalskiego

59) w art. 1 w pkt 64, w ust. 2 wyraz "planowania" zastępuje się wyrazem

"planowanych";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

60) w art. 1 w pkt 67 w lit. a, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;";

Poprawka
sen. D. Bachalskiego

61) w art. 1 skreśla się pkt 68; Poprawka
KGN,
sen. D. Bachalskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

62) w art. 1 w pkt 78, w art. 169a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku

nieuwzględnienia zastrzeżeń, które dotyczą obowiązku

unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 169 ust. 1

pkt 1, przekazuje zastrzeżenia najpóźniej z upływem tego terminu

do zaopiniowania przez Radę.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

63) w art. 1 w pkt 78, w art. 169a w ust. 3 wyrazy "7 dni" zastępuje się

wyrazami "30 dni";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje
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64) w art. 1 w pkt 84, w art. 180 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "Urzędu

Zamówień Publicznych" zastępuje się wyrazem "Urzędu";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

65) w art. 1 w pkt 85 w lit. a, w ust. 5 dodaje się zdanie trzecie w

brzmieniu:

"Zgłoszenie przystąpienia do protestu uważa się za wniesione z chwilą,

gdy dotarło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł się on

zapoznać się z jego treścią.";

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

66) w art. 1 w pkt 86 w lit. a, w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem

protestu;";

Poprawka
KGN

67) w art. 1 pkt 89 otrzymuje brzmienie:

"89) w art. 185:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

2. Wpis pokrywa koszty postępowania.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku odwołania dotyczącego ogłoszenia,

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

czynności poprzedzających złożenie ofert, w tym oceny

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub konkursie, wysokość wpisu

ustalana jest na podstawie  wartości zamówienia podanej

przez zamawiającego. W tym celu Prezes Urzędu wzywa

zamawiającego do podania w terminie 3 dni tej wartości.";";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
połączone komisje

68) w art. 2 w pkt 1 skreśla się lit. b oraz oznaczenie lit. a; Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje
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69) w art. 5 wyrazy "z dniem 31 marca 2006 r." zastępuje się wyrazami "po

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

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

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

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


