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Projekt „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.



NOWELIZACJA PZP – październik 
2014:

- październik 2014: wejście w życie 
nowelizacji pzp,

- ograniczenie stosowania negocjacji bez 
ogłoszenia / zamówienia z wolnej ręki dla 
przedsięwzięć „niepriorytetowych”,



NOWELIZACJA PZP – październik 
2014:

- wprowadzenie obowiązku udzielania 
zamówienia w nowym trybie udzielania 
zamówień niepriorytetowych w sposób 
przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny,

- nowością wprowadzenie zasad 
przejrzystości i niedyskryminacji,



NOWELIZACJA PZP – październik 
2014:

- wykonawca zobowiązany do tajności 
dokumentów jedynie w zakresie wynikającym z 
tzw. „tajemnicy przedsiębiorstwa” (uciążliwy 
obowiązek dla przedsiębiorców),

- negatywne konsekwencje trudności 
dowodowych spoczną wyłącznie na 
wykonawcy,



NOWELIZACJA PZP – październik 
2014:
- wykluczenie wykonawców, którzy w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania w sposób 
zawiniony poważnie naruszyli obowiązki 
zawodowe (brak doprecyzowania przepisów, 
skutek: wątpliwości interpretacyjne),

- próba rozwiązania problemu „rażąco niskiej 
ceny” – wprowadzenie definicji: rażąco niska 
cena to cena <30% od wartości zamówienia 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert,



NOWELIZACJA PZP – październik 
2014:
- wprowadzenie wniosku o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia 
dla zamówień sprzed wejścia w życie 
nowelizacji (szczególne sytuacje: np. 
podwyżka VAT, wzrost minimalnego 
wynagrodzenia, itp.) - zmiany muszą mieć 
wpływ na koszty wykonania umowy,
- nowelizacja stawia nowe problemy o 
charakterze interpretacyjnym (nowe pojęcia),



NOWELIZACJA PZP –2015:

- po konsultacjach publicznych (trwały 
do 22.05),

- wynika z konieczności dostosowania 
do prawa UE.



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw – konieczna do 
04.2018):

CELE – unowocześnienie pzp w całej UE:

- uproszczenie / uelastycznienie 
procedur,
- wprowadzenie jednolitego dokumentu 
zamówienia – wspólnego w całej UE 
(rewolucja),



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- wszyscy wykonawcy w UE będą składać 
jednolite oświadczenia,
- zamawiający będzie żądać dokumentów 
tylko od zwycięskiego wykonawcy,
- w razie wątpliwości w ramach 
postępowania zamawiający może 
zażądać od uczestnika dokumentów 
podmiotowych,



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- zwiększenie udziału mśp,
- większa elastyczność (np. 
niewykluczanie w przypadku drobnych 
zaległości podatkowych),
- brak automatycznego wykluczania firm 
w stanie upadłości czy w likwidacji 
(ocenią to urzędnicy),



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- wprowadzenie instytucji self-cleaningu  
- wykonawca nie ukrywa, że są 
przesłanki do jego wykluczenia, ale ma 
możliwość wykazania, że podjął środki 
naprawcze (naprawa szkody, współpraca 
z organami ścigania itp.),
- elektronizacja zamówień publicznych,



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- dokumenty i poświadczenia, składane 
przez wykonawców, będą znajdować się 
w elektronicznej bazie,
- jeśli wykonawca składał już jakieś 
dokumenty we wcześniejszym 
postępowaniu i zachowują one ważność i 
nie będzie musiał ich składać ponownie,



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- wykonawca niespełniający warunków 
może być wykluczony w dowolnym 
momencie postępowania,
- możliwość rozwiązania umowy poprzez 
zamawiającego w przypadku powzięcia 
informacji, że na dzień zawiązania 
umowy wykonawca był niewiarygodny,



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

- doprecyzowanie możliwości współpracy 
z podmiotami trzecimi,
- wykonawca może wykazać zasoby 
podmiotów trzecich tylko jeżeli będą 
wykorzystywane do realizacji danego 
zamówienia (ograniczenie zasady 
„pożyczania kompetencji”),
- promowanie pozaekonomicznych celów 
zamówień (ochrona środowiska, 
integracja społeczna, innowacyjność).



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

PROBLEMY:
- możliwość składania dokumentów i 
poświadczeń w obcym języku,

- szukanie dokumentów wcześniej 
złożonych przez wykonawców dużym 
utrudnieniem dla zamawiającego,



NOWELIZACJA PZP – 2015 
(implementacja dyrektyw):

PROBLEMY:
- niespójność systemów 
informatycznych,

- poślizg w rejestrowaniu zobowiązań 
przez instytucje (np. ZUS).



NOWELIZACJA PZP –2015 (inne zmiany):

- zasady kontroli przez Prezesa UZP,
- kompetencje Prezesa UZP,
- zmiany dot. postępowania przed 
Krajową Izbą Odwoławczą,



NOWELIZACJA PZP –2015 (inne zmiany):

- zwolnienie z obowiązku organizowania 
przetargów dla zamówień in-house 
(korzyść dla jst),

- gminy będą mogły zlecać bez 
przetargów wywóz odpadów własnym 
spółkom (rewolucja na rynku i 
zniszczenie konkurencji).



NOWELIZACJA PZP –2015 (inne zmiany):

Oczekuje się, nowelizacja że będzie 
trudna do stosowania dla urzędników, ale 
unowocześni pzp.

Największa krytyka ze strony firm: 
znaczne ograniczenie zasady jawności, 
łatwiejsze unieważnianie przetargów, 
niespójność terminologii.



Wyrok SN  z 2.04.2015 dot. zamówień 
wspólnych przez zamawiających i 
podmioty nie posiadające statusu 
zamawiających.

„Z przepisów pzp nie wynika zakaz 
wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia 
publicznego przez podmioty o 
niejednorodnym statusie” (sygn. akt: I 
CSK 207/14).



Wyrok SN  z 2.04.2015 dot. zamówień 
wspólnych przez zamawiających i 
podmioty nie posiadające statusu 
zamawiających.

Efekt: racjonalizacja wydatków i 
uzyskanie wielomilionowych 
oszczędności w ramach grupy 
kapitałowej o zróżnicowanej strukturze 
podmiotowej.



Dziękuję za uwagę

Mateusz Huk
Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych

ul. Wrzosowa 15,
46-053 Suchy Bór

info@ofim.pl
www.ofim.pl

tel. +48 507 450 768

Więcej informacji:
www.publicproc.eu 

http://www.publicproc.eu/
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