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Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych już po konferencji
uzgodnieniowej. Zgodnie z planem Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii ustawa ma wejść w życie z początkiem 2020 r. Nie ma
wątpliwości, że problemy pojawiające się w związku z udzielaniem
zamówień publicznych zostały celnie zidentyfikowane w uzasadnieniu
do projektu. Pytanie, czy zaproponowane rozwiązania będą faktycznie
skutecznym antidotum na aktualne bolączki.
W dniach 13-15 marca br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa dla projektu
nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zwołana przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii. Na konferencji omawiano uwagi zgłoszone
do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych. Ze strony resortu oraz
Urzędu Zamówień Publicznych padały zapewnienia, iż obecny projekt ustawy
nie jest ostateczny, a autorzy tekstu są otwarci na uwagi praktyków w tej
dziedzinie.
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W treści uzasadnienia do projektu ustawy wskazano, że ma on za zadanie
wprowadzić regulacje mające na celu zwiększenie roli planowania
w zamówieniach publicznych np. poprzez wprowadzenie obowiązku po stronie
zamawiającego poprzedzenia wszczęcia postępowania analizą potrzeb
i wymagań.
Jako cel twórcy projektu stawiają uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji
wykonawców np. poprzez ograniczenie przesłanek obligatoryjnego wykluczenia
wykonawców, uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej
progów unijnych.
Projekt ustawy proponuje rozwiązania, które mają na celu zrównoważenie
stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego tj. ograniczenie
kształtowania treści umów przez zamawiającego w sposób korzystny tylko dla
jednej strony umowy, jako przykład takiej propozycji można wskazać
określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie nowych
zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku stosowania
zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
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Twórcy projektu deklarują również potrzebę usprawnienia postępowania
skargowego na orzeczenie KIO, do czego ma prowadzić między innymi
wydłużenie terminu na wniesienie skargi oraz obniżenie opłaty od skargi
na orzeczenie KIO.
Projekt ustawy wprowadza również nowe rozwiązanie w zakresie rozstrzygania
sporów – obowiązek poddania sporu, jaki wyniknął w związku z realizacją
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej do
rozstrzygnięcia przez KIO w tzw. postępowaniu koncyliacyjnym. Tak zwane
postępowanie koncyliacyjne ma być prowadzone przed KIO, jeżeli zamówienie
publiczne jest finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
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lub szacunkowa wartość zamówienia została ustalona jako równa lub
przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw
lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz wartość
przedmiotu sporu przewyższa 1 000 000 złotych. Przed rozpoznaniem sprawy
przez Izbę droga sądowa będzie niedopuszczalna.
Jako przyczyny wprowadzenia nowych rozwiązań w prawie zamówień
publicznych wskazuje się potrzebę uporządkowania przepisów w wielokrotnie
nowelizowanej ustawie, ale przede wszystkim potrzebę rozwiązania
problemów, które napotykają zarówno zamawiający, jak i wykonawcy biorący
udział w procesie zamówień publicznych. Jako kluczowe problemy zostały
zidentyfikowane: wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej
efektywnych w dłuższym okresie, nieefektywne zarządzanie procesem
zakupowym, koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych
zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi,
zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień
publicznych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych
w przedmiocie zamówień publicznych oraz brak wyodrębnionej i uproszczonej
procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych.
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