Istotne zmiany w prawie zamówieñ publicznych

Czerwiec 2006

G³ówne za³o¿enia nowelizacji prawa zamówieñ publicznych:
•
•
•

•
•
•
•
•

nowe progi kwotowe
nowe tryby (dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna)
nowe instytucje ustawowe (dynamiczny system zakupów, zmodyfikowana aukcja
elektroniczna)
uproszczone procedury w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
szybsze rozstrzyganie sporów pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹
nowe ujêcie œrodków ochrony prawnej
ograniczenie roli Prezesa UZP
dro¿szy arbitra¿

Z dniem 25 maja 2006 roku wesz³a w ¿ycie
d³ugo oczekiwana nowelizacja ustawy „Prawo
zamówieñ publicznych1” („Ustawa”). Zgodnie
z za³o¿eniami ustawodawcy (patrz ramka)
podstawowym celem zmiany Ustawy mia³o
byæ uproszczenie procedur zamówieñ
publicznych oraz przyœpieszenie postêpowania
przetargowego.

zamówienia o wartoœci od 60 tys. euro do
137 tys. euro dla dostaw i us³ug
(5 mln 287 tys. euro dla robót budowlanych),
standardowa dla zamówienia o wartoœci powy¿ej
137 tys. euro dla dostaw i us³ug
(5 mln 287 tys. euro dla robót budowlanych),
zaœ zaostrzona dla zamówienia o wartoœci
powy¿ej 10 mln euro dla dostaw i us³ug oraz
20 mln euro (dla robót budowlanych).

Najwa¿niejsze zmiany Ustawy obejmuj¹ m.in.:
zniesienie obowi¹zku stosowania
szeregu przepisów Ustawy dla zamówieñ
o wartoœci nie przekraczaj¹cej
równowartoœci w z³otych 60 tys. euro.
Przyk³adowo, w ramach takich postêpowañ
wykonawcy nie maj¹ prawa sk³adaæ odwo³añ
i skarg, a jedynym przys³uguj¹cym im œrodkiem
ochrony prawnej jest protest, którego
rozstrzygniêcie przez zamawiaj¹cego jest
ostateczne;
•

podwy¿szenie progów kwotowych dla
stosowania procedur uproszczonych,
standardowych i zaostrzonych. Procedura
uproszczona bêdzie obecnie stosowana dla
•
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Dz.U. z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 „Ustawa
z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo
zamówieñ publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoœci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

• wprowadzenie instytucji „centralnego
zamawiaj¹cego” w celu dokonywania
scentralizowanych zamówieñ, przeznaczonych
g³ównie dla administracji rz¹dowej. Instytucja
ta ma przyczyniæ siê do usprawnienia
dokonywania dostaw np. floty samochodowej,
sprzêtu komputerowego, biurowego lub biletów
lotniczych;
• wprowadzenie „dialogu konkurencyjnego”
jako nowego trybu zamówienia,
przewidzianego dla zamówieñ z³o¿onych
i szczególnie skomplikowanych, gdzie nie jest
mo¿liwe zastosowanie trybu przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego. Tryb ten
ma na celu umo¿liwienie udzielania
skomplikowanych zamówieñ zwi¹zanych
z projektami infrastrukturalnymi lub procesami
obejmuj¹cymi z³o¿one procesy finansowania;

• zast¹pienie dotychczasowego trybu aukcji
elektronicznej „licytacj¹ elektroniczn¹”.
Termin aukcja elektroniczna zosta³ zachowany
dla etapu ocen ofert po zakoñczeniu
postêpowania g³ównego (przeprowadzonego
w formie przetargu nieograniczonego,
ograniczonego, negocjacji z og³oszeniem).
Dziêki aukcji elektronicznej wykonawcy bêd¹
mogli uatrakcyjniæ swoj¹ ofertê w celu uzyskania
zamówienia. Czynnoœci w toku aukcji
elektronicznej mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie
drog¹ elektroniczn¹;
• wdro¿enie „dynamicznego systemu
zakupów”, polegaj¹cego na elektronicznym
sposobie udzielenia zamówienia na w³asnej
stronie internetowej, na dostawy lub us³ugi
powszechnie dostêpne. W praktyce jest to
wyd³u¿ony, stale otwarty na nowych
wykonawców przetarg. System ten jest
realizowany na podstawie regulacji Ustawy
przewidzianych dla przetargu nieograniczonego,
jednak z licznymi zmianami. Czas trwania tego
systemu wynosi ustawowo 4 lata, z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia tego okresu ze wzglêdu na
„przedmiot zamówienia i szczególny interes
zamawiaj¹cego”;
• wprowadzenie mo¿liwoœci zawierania
umów ramowych dla wszystkich
zamawiaj¹cych (przed nowelizacj¹ Ustawy
by³o to dozwolone dla zamawiaj¹cych
sektorowych). Wyd³u¿ono do 4 lat okres
obowi¹zywania umowy ramowej z mo¿liwoœci¹
zawarcia jej na czas d³u¿szy za wzglêdu na
„przedmiot zamówienia i szczególny interes
zamawiaj¹cego”;

objêcie obowi¹zkiem stosowania
przepisów dotycz¹cych zamówieñ
sektorowych tych podmiotów, które udzielaj¹
zamówieñ z zakresu œwiadczenia us³ug
pocztowych, zarz¹dzania bazami adresowymi,
zarz¹dzania us³ugami pocztowymi;
•

• zmiany terminów do wnoszenia protestu
na treœæ og³oszenia w ka¿dym trybie oraz na
treœæ specyfikacji w przetargu nieograniczonym.
Zachowana zosta³a ogólna zasada wnoszenia
protestu (w ci¹gu 7 dni od dnia, w którym
powziêto lub mo¿na by³o powzi¹æ wiadomoœæ
o podstawach do wniesienia protestu), ale
wprowadzono szereg wyj¹tków: m.in. protest
na postanowienia og³oszenia mo¿e byæ wniesiony
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty jego
publikacji przy zamówieniach o wartoœci ni¿szej
ni¿ 137 tys. euro (dla dostaw i us³ug)
i 5 mln 278 tys. euro dla robót budowlanych.
Powy¿ej tych progów wykonawcom przys³uguje
termin 14–dniowy do wniesienia protestu;
• wprowadzenie mo¿liwoœci kumulowania
przez zamawiaj¹cego protestów
wp³ywaj¹cych do niego na poszczególne
czynnoœci i rozpatrywanie ich w jednym terminie;

umo¿liwienie wykonawcom
przystêpowania do postêpowañ w sprawach
protestów i odwo³añ wnoszonych przez innych
wykonawców;

•

dodanie do kompetencji Prezesa UZP
prawa ³¹czenia spraw w postêpowaniu
odwo³awczym, co ma umo¿liwiæ arbitrom
kompleksowe rozpoznanie sprawy;

•

skrócenie terminu na rozpoznanie przez
s¹d okrêgowy skargi z 3 do 1 miesi¹ca. Jest
to termin instrukcyjny, którego przekroczenie
przez s¹d nie niesie dla stron postêpowania
¿adnych skutków prawnych;

•

Zmiany wy¿ej wymienione to tylko niektóre ze
zmian wprowadzonych w Ustawie.
W œlad za zmianami w Ustawie zmienione zosta³y
równie¿ rozporz¹dzenia wykonawcze do Ustawy.
Jedn¹ z najistotniejszych zmian w przepisach
wykonawczych jest wprowadzenie
mo¿liwoœci dostarczania zamawiaj¹cemu
dokumentów równie¿ w formie
elektronicznej. Mo¿na bêdzie sk³adaæ kopie
dokumentów w formie elektronicznej, o ile bêd¹
one podpisane tzw. bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Istotn¹ nowoœci¹, niekorzystn¹ dla wykonawców,
bêd¹ zmiany w zakresie wpisów od odwo³añ.
Dotychczas wpis by³ sta³y i wynosi³ 4.744 z³,
niezale¿nie od wartoœci zamówienia. Nowe
rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e wysokoœæ wpisu
bêdzie zale¿eæ od wartoœci zamówienia i wynosiæ
od 10 do 30 tys. z³.
Ostatnia nowelizacja prawa zamówieñ
publicznych wprowadzi³a wiele zmian, które
maj¹ istotne znaczenie dla przedsiêbiorców.
Wymaga to od nich starannego przeanalizowania
nowych przepisów , tak, aby w sposób jak
najmniej „bolesny” odczuli nowe regulacje tej
skomplikowanej dziedziny prawa.
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