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Szanowny Panie Ministrze
W związku z pracami legislacyjnymi związanymi z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP, przedstawiamy uwagi i propozycje
Krajowej Rady Izby Architektów RP do projektu w/w rozporządzenia.
Projektowana regulacja nie ma odpowiednika w żadnym obowiązującym akcie prawnym.
Dotychczas obowiązująca ustawa PZP nie nakładała na zamawiających takiego obowiązku. W nowej
ustawie nałożono na Prezesa UZP obowiązek dokonywania analiz systemu działania zamówień
publicznych w Polsce.
Projektowane rozporządzenie to narzędzie, które pozwoli Prezesowi realizować to zadanie.
Integralną częścią rozporządzenia jest załącznik określający wzór składania informacji. Jest to niezwykle
rozbudowany formularz, którego wypełnienie powiększy i tak bardzo obszerny zakres obowiązków
zamawiającego. Tym bardziej, że w niektórych procedurach informację trzeba będzie przesłać
dwukrotnie.
Krajowa Rada IARP zwraca jednak uwagę, że we wzorze informacji pominięto niezwykle istotną
kwestię kryteriów oceny ofert i ich wagi.
Jeżeli Prezes UZP ma analizować na bieżąco działanie systemu zamówień publicznych musi
wiedzieć, jakie kryteria oceny ofert ustalają zamawiający. Wiąże się to z wielokrotnie podkreślanym
zamiarem podniesienia jakości i zgubnym wpływem najniższej ceny jako jedynej przesłanki wyboru
oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym, KRIA RP wnosi o uzupełnienie projektu
rozporządzenia w kontekście zakresu danych zawartych w informacji o kryteria oceny oferty oraz ich
wagi, tak aby zapewnić Prezesowi UZP możliwość dokonywania analizy, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
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