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Szanowna Pani Przewodnicząca,
w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowego Prawa zamówień publicznych, warto
rozważyć również zmianę roli pełnionej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sam urząd. W
naszej ocenie UZP powinien być bardziej aktywnym uczestnikiem systemu zamówień publicznych, a nie –
jak w dniu dzisiejszym – pełnić głównie rolę kontrolera czy strażnika reguł.
Przedsiębiorcy od dłuższego czasu zwracają uwagę na to, że bardzo istotne są dla nich dobre
praktyki, wytyczne, wzorcowe kryteria oraz ustandaryzowane dokumenty przetargowe. Mimo podjętego
wysiłku w kierunku stworzenia takiego zasobu wiedzy, efekty nie są w pełni zadowalające. W swej nowej
roli UZP powinien w głównej mierze skupić się właśnie na tych zadaniach, pełnić funkcję głównego doradcy
zamawiających oraz zapewniać wsparcie wykonawcom. Za te działania urząd mógłby nawet pobierać opłatę,
oczywiście w wysokości dostosowanej do podmiotu, któremu udziela wsparcia oraz wartości zamówienia.
Należy podkreślić, że w ostatnich latach polska administracja zmienia się w kierunku większej
otwartości na potrzeby swoich klientów – obywateli oraz przedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa
dedykowała część swoich pracowników do pełnienia funkcji doradczych, a z ich pomocy korzystają głównie
najmniejsi przedsiębiorcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada doradców zapewniających pomoc
zarówno przyszłym emerytom, jak również płatnikom. Nowa rola urzędników spotyka się z pozytywną
recepcją ze strony przedsiębiorców. Wraz z wejściem w życie przepisów zawartych w pakiecie tzw.
Konstytucji biznesu, przedsiębiorcy liczą na dalsze korzystne zmiany w funkcjonowaniu administracji. Bez
wątpienia pożądana jest korekta systemowej pozycji Urzędu Zamówień Publicznych – w kierunku większej
otwartości na przedsiębiorców i ich potrzeby.
Zważywszy na to, że rozmawiamy o zmianach w Prawie zamówień publicznych w gronie partnerów
społecznych, przedstawicieli Rady Ministrów oraz samego Urzędu Zamówień Publicznych, pragnę podnieść
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przedmiotową sprawę na forum Zespołu. Jestem przekonany o tym, że stoimy przed unikalną szansą
zmodernizowania zarówno przepisów, jak i administracji dedykowanej zamówieniom publicznym. Trzeba
zauważyć, że UZP powołano do życia niemal ćwierć wieku temu, w zupełnie innych realiach społecznogospodarczych oraz technologicznych. Stąd uważam, iż uchwalenie nowego Prawa zamówień publicznych
wymaga również korekty roli UZP – jest to niezbędne dla osiągniecia celów, jakie stawiają sobie wszyscy
uczestnicy debaty o nowym Prawie zamówień publicznych.
Z poważaniem,
Marek Kowalski
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