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Z uwagi jednak na planowane wprowadzenie zwłaszcza nowych obowiązków dla Wykonawców

i Zamawiających przewidzianych w projekcie w/w ustawy, pragniemy zwrócić uwagę wszystkich Państwa,

którzy jesteście stronami umów w sprawie zamówień publicznych na nowe projektowane regulacje, co mamy

nadzieję pomoże Państwu przygotować się do podjęcia kolejnych wyzwań.

W w/w projekcie ustawy przewidziano, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie informują się wzajemnie

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Dotyczy to

zarówno sytuacji, w których taki wpływ wystąpił jak i sytuacji, w których może wystąpić. Strony mają

obowiązek potwierdzić okoliczności, o których informują za pomocą oświadczeń i dokumentów*.

Co więcej, strona, która otrzymała w/w informację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

oświadczeń/dokumentów, będzie zobowiązana przekazać drugiej stronie swoje stanowisko, wraz

z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej

wykonanie.

Wyczekiwany zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiających projekt 
tzw. ustawy antykryzysowej w nieznacznym stopniu dotyka materii prawa 
zamówień publicznych i trudno byłoby potwierdzić, że wychodzi naprzeciw 
wyzwaniom przed jakimi stają Wykonawcy i Zamawiający. Ponieważ 
aktualnie mamy do czynienia z projektem, nie sposób przewidzieć 
czy/kiedy regulacje w proponowanym zakresie wejdą w życie. 

Dodatkowo zwracam uwagę na proponowaną regulację, która przewiduje m.in., że nie będą sankcjonowane

na gruncie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) zaniechania

w naliczeniu/dochodzeniu przez jednostki sektora finansów publicznych kwot należnych powstałych

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego

na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.
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Zamawiający 
będzie mógł 

dokonać zmiany 
umowy

W projekcie tzw. ustawy antykryzysowej nie określono konsekwencji

prawnych naruszenia w/w obowiązków.

Projektodawca przewidział, że Zamawiający, po stwierdzeniu,

że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu

z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**.
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W projekcie tzw. ustawy kryzysowej wskazuje się, że oświadczenia/dokumenty mogą dotyczyć np.:
1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które

uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem w styczności

z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,
c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa

w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności
w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Proponowane regulacje budzą wątpliwości interpretacyjne i z pewnością spowodowałyby problemy

praktyczne w procesie stosowania przepisów. Niewątpliwie przedstawiona w projekcie materia wymaga

modyfikacji. Niemniej jednak, o ile planowane rozwiązania zostaną utrzymane, zarówno Zamawiający jak

i Wykonawcy będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które będą wymagały aktywności, a często

wręcz podjęcia inicjatywy.

Zespół Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp.k. zajmujący się prawem zamówień publicznych pozostaje

do Państwa dyspozycji. Jeśli tylko będą Państwo potrzebowali wsparcia w zakresie przygotowania

się/wdrażania nowych rozwiązań, a także w pozostałych kwestiach dotyczących zakresu prawa zamówień

publicznych, prosimy o kontakt.

W proponowanej regulacji wskazuje się na następujące modyfikacje:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
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