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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna Sygnalizujemy projektodawcom, że 
projekt ustawy o zmianie ustawy o 
umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi oraz niektórych 
innych ustaw (UC44) zakłada szereg 
zmian w nowym PZP – z tego względu 
będzie konieczna analiza 
projektowanego rozporządzenia pod 
kątem zmian przewidzianych w 
projekcie UC44. 

Uwaga o charakterze 
sygnalizacyjnym. 

  

2.  

Załącznik – uwaga 
ogólna 

Projektowane rozporządzenie 
wymaga przejrzenia zarówno pod 
kątem literówek, jak i uspójnienia 
nomenklatury z nowym PZP. W 
związku z powyższym – oraz 
poniższymi uwagami – prosimy o 
przekazanie projektu rozporządzenia 
w wersji po konsultacjach 
publicznych oraz po uzgodnieniach 
międzyresortowych – czyli takiej, 

Co do nomenklatury, to np. w 
projektowanym rozporządzeniu 
używany jest zwrot „specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia” 
(np. w Lp. 15) – mimo tego, że nowe 
Prawo zamówień publicznych 
traktuje nie o „specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia”, tylko o 
„specyfikacji warunków 
zamówienia”. 
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jaką będzie mogła zaopiniować 
KWRiST. 

3.  

Załącznik – uwaga 
ogólna 

Czy „ucięte” w projekcie fragmenty w 
polach „Opis nieprawidłowości” (np. 
Lp. 1 czy Lp. 9) pozostaną w 
brzmieniu analogicznym do tego z 
obecnie obowiązującego 
rozporządzenia? 

Uwaga o charakterze 
doprecyzowującym. 

  

4.  

Załącznik – Lp. 9 W polu „Prawo krajowe dotyczące 
zamówień publicznych” 
nieprawidłowo przywołano punkty z 
art. 134 i art. 156 PZP – tj. bez 
przywołania również właściwych 
ustępów. 

Uwaga o charakterze redakcyjnym.   

5.  

Załącznik – Lp. 14 W polu „Prawo krajowe dotyczące 
zamówień publicznych” 
nieprawidłowo przywołano część 
przepisów. 

Np. art. 31 dotyczący szacowania 
wartości zamówienia albo 
nieistniejące przepisy art. 31a-31d 
nowego PZP. 

  

6.  

Załącznik – Lp. 17 W polu „Prawo krajowe dotyczące 
zamówień publicznych” 
nieprawidłowo przywołano art. 218 i 
art. 223 ustawy o umowie koncesji – 
gdyż takie przepisy po prostu nie 
istnieją. 

Uwaga o charakterze 
doprecyzowującym. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


