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Temat numeru: Jak interpretować znowelizowane Prawo zamówień publicznych – sonda MZP

WIĘKSZA SWOBODA   
I WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

N owelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych, która
aktualnie jeszcze jest w toku procesu legislacyjnego, 

obejmie bardzo wiele nowych przepisów. Już sam ten fakt 
spowoduje – przynajmniej w początkowym okresie obowiązy-
wania znowelizowanych przepisów – problemy i rozbieżności 
interpretacyjne. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy będą 
zmuszeni do nauczenia się w krótkim czasie ustawy w nowym 
kształcie. Zmianie ulegają nie tylko poszczególne elementy 
procedury, ale również założenia czy – inaczej ujmując – pry-
zmat spojrzenia na sposób wyboru wykonawcy.

Na pewno dużym problemem, szczególnie mentalnym, 
będzie weryfikacja dokumentów podmiotowych dopiero po 
wyborze oferty najkorzystniejszej. Wcześniej zamawiający 

będą oceniali spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie oświadczeń własnych wykonawcy, stanowią-
cych wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu (art. 25b), zaś dopiero przed udziele-
niem zamówienia publicznego będą wzywali wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do 
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warun-
ków podmiotowych i przedmiotowych (art. 26 ust. 1 i 2  
w proponowanym brzmieniu). 

Dążenie do uproszczenia procedury wyboru wykonawcy 
spowodowało, iż dopuszczalne nawet będzie dokonanie 
najpierw oceny ofert, zaś weryfikacja spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu w takim przypadku będzie 
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mogła dotyczyć tylko wykonawcy, którego oferta została 
oceniona najwyżej (art. 24aa ust. 1 w proponowanym 
brzmieniu). 

Konsekwencją powyższych zmian prawdopodobnie będzie 
duży problem z ustaleniem, w jakim terminie będzie nale-
żało wnosić środki ochrony prawnej na czynności związane  
z wyborem oferty najkorzystniejszej. Przepisy dotyczące 
terminów wnoszenia tych środków nie ulegają zmianie.  
W dalszym ciągu będzie funkcjonował art. 182 Pzp. Dotych-
czas, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, odwołanie zwią-
zane z nieprawidłowym wyborem oferty np. w przetargu 
nieograniczonym, w tym z zaniechaniem odrzucenia oferty 
lub zaniechaniem wykluczenia wykonawcy, wnosiło się  
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze 
oferty najkorzystniejszej. Aktualnie wykonawcy (ani sam 
zamawiający) na dzień uzyskania wiedzy o wyborze oferty 
najkorzystniejszej nie będą mieli, co do zasady, wglądu  
w dokumenty podmiotowe i przedmiotowe.

 

Ustawa nie określa również terminu na złożenie ww. do- 
kumentów przez wykonawcę wybranego – zależy on 
od decyzji zamawiającego. Może się zatem zdarzyć, iż 
dokumenty te zostaną złożone już po upływie terminu na 
wniesienie odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej,  
a przede wszystkim nie będzie znany jeszcze wynik doko-
nanej przez zamawiającego oceny tych dokumentów. 

Z całą pewnością zmienią się zasady wnoszenia odwo-
łań, przy czym – wobec braku stosownych uregulowań  
w projekcie ustawy – będą musiały zostać wypracowane 
przez praktykę i orzecznictwo.

Problematyczna też na pewno będzie interpretacja prze-
słanek wykluczenia z postępowania oraz przepisów doty-
czących sposobu badania okoliczności stanowiących 
powody wykluczenia, w szczególności oceny dowodów. 
Ustawodawca wprowadza dość dużą swobodę zamawia-
jących w dopuszczaniu i ocenie dowodów na okolicz-
ności pozwalające wykonawcom uniknąć wykluczenia 
(np. art. 24 ust. 8–12 w proponowanym brzmieniu). 

Poza licznymi nowymi rozwiązaniami wprowadzana 
jest też wielokrotnie nowa nomenklatura. Użycie 
nowych pojęć zamiast dotychczasowych, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni i na tle których ukształ-
towało się orzecznictwo, spowoduje konieczność 
dokonywania analizy: czy – mając na uwadze zasadę 
racjonalnego ustawodawcy – użycie nowego pojęcia 
oznacza zmianę również istoty danej instytucji, czy 
jest to jednak tylko zmiana techniczna, pozwalająca 
na odpowiednie korzystanie z dorobku doktryny 
i orzecznictwa. 

Na koniec warto zauważyć, iż dzięki skierowaniu projektu 
ustawy do konsultacji społecznych uwzględniono w ko- 
lejnej wersji projektu bardzo dużo poprawek zgłoszo-
nych przez fachowców (w tym także przez Kancelarię  
PIERÓG & Partnerzy, za pośrednictwem Konfederacji  
Lewiatan) – usunięto wiele nieścisłości czy wadliwych roz- 
wiązań. W dalszym ciągu projekt zawiera jednak zapisy,  
które będą wymagały doprecyzowania czy też nawet 
nadania im konkretnej treści poprzez praktykę.

Z uwagi na tak liczne zmiany na pewno znacznym ułatwie-
niem dla wykonawców i zamawiających, pozwalającym 
na lepsze przygotowanie się do stosowania nowych 
przepisów, byłoby odpowiednio długie vacatio legis. 
Ustawa, po jej uchwaleniu, będzie wymagała wnikli-
wego zapoznania się z jej treścią, przygotowania zmian  
w wewnętrznych procedurach i regulaminach. 

Na szczególną uwagę zasługują przy tym przepisy 
ustawy uzależniające stosowanie niektórych rozwiązań 
od decyzji zamawiających. W projekcie przewidziano 
bowiem regulacje, których zastosowanie i sposób reali-
zacji zależy od zapisów ujętych w ogłoszeniu lub SIWZ. 
Zamawiający uzyskają więc większą swobodę, ale będzie 
się to musiało wiązać także z większą odpowiedzialno-
ścią. Stresu uniknąć nie będzie tak łatwo. Błędów też. 
Potrzebne więc będzie zarówno samokształcenie, jak 
i doradztwo ekspertów. Dobrze by było, aby ci ostatni 
doradzali odpowiedzialnie.

•	 kompleksowe	doradztwo	prawne	w	zakresie	zamówień	publicznych;

•	 kompleksowe	doradztwo	beneficjentom	środków	unijnych;

•	 doradztwo	dla	instytucji	zarządzających	i	sprawujących	nadzór	nad	wdrażaniem	
projektów	finansowanych	ze	środków	unijnych;

•	 reprezentacja	przed	Krajową	Izbą	Odwoławczą	i	sądami;

•	 reprezentacja	w	sprawach	związanych	z	korektami	finansowymi.
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