Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych
– nowe regu³y gry w przetargach

19 paŸdziernika 2014 r. wejd¹ w ¿ycie przepisy
ustawy z dnia 18 wrzeœnia 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.
Dla zamawiaj¹cych oznacza to koniecznoœæ
zmodyfikowania sposobu przygotowywania
dokumentacji przetargowej, w tym kryteriów
oceny ofert i procedury badania ra¿¹co niskiej
ceny oraz zasad wykluczania wykonawców
i zatrzymywania wadium. Z kolei wykonawcy
bêd¹ musieli zmodyfikowaæ sposób zastrzegania
informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa oraz sposób opierania siê na zasobach
podmiotów trzecich, w celu wykazania
spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu.
Zmiany obejmuj¹ miêdzy innymi:
• koniecznoœæ uzasadnienia przez wykonawcê
w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udzia³u
w postêpowaniu zastrze¿enia informacji, jako
tajemnicy przedsiêbiorstwa
• wprowadzenie fakultatywnej przes³anki
wykluczenia wykonawcy w odniesieniu do
zawinionych i powa¿nych naruszeñ obowi¹zków
zawodowych przez wykonawcê – zmiana
wynikaj¹ca z orzecznictwa TSUE oraz nowej
dyrektywy 2014/24
• wprowadzenie zasady powo³ywania siê przez
wykonawców na zasoby podmiotów trzecich
i ich solidarna odpowiedzialnoœæ
• umo¿liwienie zamawiaj¹cemu okreœlenia
w opisie przedmiotu zamówienia wymagañ
zwi¹zanych z realizacj¹ zamówienia dotycz¹cych
zatrudnienia na podstawie umowy o pracê
• modyfikacjê zasad zatrzymania wadium przez
zamawiaj¹cego – tylko w odniesieniu do oferty
najkorzystniejszej
• regu³y stosowania pozacenowych kryteriów
oceny ofert
• regulacjê problemu ra¿¹co niskiej ceny
• kwestiê waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
Najwa¿niejsza zmiana wprowadzona do ustawy
Pzp dotyczy solidarnej odpowiedzialnoœci
podmiotu udostêpniaj¹cego swoje zasoby na
zasadzie art. 26 ust. 2b.
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Po nowelizacji, wykonawca bêdzie móg³ polegaæ
na zasobach podmiotów trzecich nie tylko w odniesieniu do wiedzy i doœwiadczenia, potencja³u
technicznego, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnoœciach finansowych
podmiotów trzecich, ale tak¿e w odniesieniu do
ich zdolnoœci ekonomicznych. Jednak w przypadku
udostêpnienia wykonawcy swoich zasobów, podmiot
taki bêdzie ponosi³ solidarn¹ odpowiedzialnoœæ
z wykonawc¹ za szkodê zamawiaj¹cego powsta³¹
wskutek nieudostêpnienia tych zasobów, chyba
¿e za nieudostêpnienie nie ponosi winy.
Nowa regulacja w swoim zamyœle ma zlikwidowaæ
zjawisko tzw. „handlu referencjami”, chocia¿ nie
jest trudno zauwa¿yæ, i¿ w praktyce w przypadku
nieskorzystania przez wykonawcê z zasobów
podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia,
podmiot udostêpniaj¹cy swoje zasoby nie bêdzie
ponosi³ solidarnej odpowiedzialnoœci na zasadzie
nowej regulacji.
Inn¹ istotn¹ zmian¹ jest nowa regulacja w zakresie
oceny wyst¹pienia ra¿¹co niskiej ceny. Po wejœciu
w ¿ycie nowelizacji, zamawiaj¹cy bêdzie wszczyna³
procedury wyjaœnienia ra¿¹co niskiej ceny
w przypadku, gdy wydaje siê ona ra¿¹co niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
w¹tpliwoœci tego zamawiaj¹cego, co do mo¿liwoœci
wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
okreœlonymi przez zamawiaj¹cego lub wynikaj¹cymi
z odrêbnych przepisów. Ustawa wprowadza dodatkowo próg 30% od wartoœci zamówienia lub
œredniej arytmetycznej cen wszystkich z³o¿onych
ofert, w której to sytuacji zamawiaj¹cy bêdzie
zobowi¹zany do wszczêcia procedury wyjaœniaj¹cej.
Nowa regulacja ju¿ budzi wiele kontrowersji,
bowiem odwo³uje siê do w¹tpliwoœci samego
zamawiaj¹cego, a nie wy³¹cznie czynników obiektywnych, których wyst¹pienie zobowi¹zywa³oby
zamawiaj¹cego do badania ra¿¹co niskiej ceny.
Udowodnienie, ¿e oferta nie zawiera ra¿¹co
niskiej ceny bêdzie spoczywaæ na wykonawcy.
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Warto tak¿e wskazaæ, ¿e nowelizacja wprowadza
rozszerzenie przes³anek umo¿liwiaj¹cych
zamawiaj¹cemu zatrzymanie wadium. Po wejœciu
w ¿ycie nowelizacji, zamawiaj¹cy bêdzie móg³
zatrzymaæ wadium tak¿e w przypadku, gdy
wykonawca nie uzupe³ni listy podmiotów
nale¿¹cych do tej samej grupy kapita³owej lub
informacji, ¿e nie nale¿y do grupy kapita³owej,
lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej
omy³ki polegaj¹cej na niezgodnoœci oferty
z SIWZ niepowoduj¹cej istotnej zmiany.
Zatrzymanie wadium bêdzie mog³o nast¹piæ
jedynie wówczas, gdy zaniechanie wykonawcy
spowodowa³o brak mo¿liwoœci wybrania jego
oferty jako najkorzystniejszej. Oznacza to, ¿e
wykonawcy, których oferta nie jest najkorzystniejsza nie bêd¹ musieli obawiaæ siê zatrzymania
wniesionego przez nich wadium w razie nieuzupe³nienia dokumentów lub niewyra¿enia zgody
na poprawienie ich oferty.
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