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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
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                                                                                                           Warszawa, 25.03. 2020 r. 

 

Sz. P. Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju 

 

Sz. P. Hubert Nowak 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Dotyczy: Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 

wybrane aspekty prawa zamówień publicznych (projekt z dnia 21.03.2020 r.) 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu 

się z Projektem jw. pozytywnie ocenia propozycję zmian mając na względzie bardzo trudną 

sytuację związaną z realizacją już zawartych umów, ale także problemy z koniecznością 

zawierania nowych umów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19. 

 

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na dodany art. 6a Projektu, który wprowadza 

zasady wg których zamawiający może udzielać zamówień, których przedmiotem są towary lub 

usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Jest to daleko idąca zmiana, ponieważ w 

dotychczasowej ustawie o szczególnych rozwiązaniach brak było wskazania wg jakiej 

procedury należy takich zakupów dokonywać – zasadne wydawało się przyjęcie, że 

wewnętrzne regulacje zamawiającego znajdą tu zastosowanie. Wprowadzona regulacja 

wskazuje przede wszystkim na obowiązek  zapewnienia przejrzystości prowadzonego 
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postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 

Wątpliwości budzi pytanie czy nowelizowane przepisy pozwolą zamawiającemu na udzielenie 

zamówienia w sposób niekonkurencyjny po szybkich negocjacjach z jednym podmiotem. 

Wydaje się, że zgodnie z projektowanym brzmieniem przepisu nie będzie to możliwe ponieważ 

podstawowym elementem przejrzystości postępowania jest upublicznienie informacji o 

prowadzonym postępowaniu. Dodatkowo konieczność równego traktowania podmiotów 

zainteresowanych zamówieniem wprost przekłada się na stosowaniu jednej miary do 

wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, co w założeniu 

występuje wyłącznie wtedy gdy istnieje możliwość udziału w postępowaniu więcej niż jednego 

podmiotu. Reasumując konieczność przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania z 

możliwością udziału wielu podmiotów skutkować będzie musiało wydłużeniem czasu 

niezbędnego do nabycia tak potrzebnych towarów i usług. Rekomendujemy wprost wskazanie 

w przepisach możliwości skorzystania w tym zakresie z negocjacji z jednym lub kilkoma 

wykonawcami lub możliwości wysłania zaproszenia o złożenie ofert do wybranych 

wykonawców.  

Odnosząc się do propozycji zawartych w projektowanym art. 15r Projektu dotyczącym 

zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego popieramy stanowisko Stowarzyszenia 

Prawa Zamówień Publicznych z dnia 24 marca 2020 r. o konieczności przeredagowania tego 

przepisu jako zobowiązującego do dokonania zmiany, jeżeli w wyniku epidemii COVID-19 

nastąpią opóźnienia lub zajdzie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w np. z tytułu 

przestojów, wzrostu cen towarów, materiałów budowlanych w celu realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. W naszej ocenie konieczne jest także otwarcie katalogu środków dowodowych na 

potwierdzenie zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą umowy. Do analizy pozostawiamy 

propozycję, aby wystarczającym uzasadnieniem był ogłoszony stan epidemiczny, aktualnie 

stan epidemii.  

W projektowanych przepisach nie uwzględniono sytuacji, gdy wykonawca (w 

szczególności dotyczy to wykonawców z rynku MŚP) po wyborze oferty najkorzystniejszej a 

przed zawarciem umowy nie jest w stanie - ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-

finansowej związanej ze stanem epidemii - wnieść wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie ma podstaw prawnych do 

ewentualnego niezatrzymania wykonawcy wadium z powodu nie wniesienia zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 

związanej ze stanem epidemii lub do obniżenia wysokości zabezpieczenia lub rezygnacji z jego 

wniesienia. W naszej ocenie przepisy w okresie epidemii  powinny takie sytuacje dopuszczać. 

 

Mając na względzie ułatwienie obustronnych kontaktów proponujemy kontakt roboczy 

poprzez pocztę elektroniczną Stowarzyszenia, adres: biuro@oskzp.pl. 

 

 

W imieniu zarządu OSKZP 

Przewodnicząca Zarządu  

Ewa Wiktorowska 
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