
Aktualnie pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, że w/w ustawie zarówno na Zmawiających jak

i na Wykonawców nałożono nowe, dodatkowe obowiązki.

Przede wszystkim, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu PZP mają obowiązek

niezwłocznie informować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte

wykonanie umowy. Dotyczy to zarówno sytuacji w których taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony mają

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

będzie zależny od okoliczności danego przypadku*.

Jeżeli dokumenty lub oświadczenia okażą się niewystarczające dla potwierdzenia związku pomiędzy

okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 a należytym wykonaniem umowy, strona, która je otrzymała

będzie uprawniona do żądania przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.

Po otrzymaniu w/w informacji wraz z dokumentami/oświadczeniami, należy niezwłocznie przystąpić do jej oceny.

Strona, która otrzymała informację wraz z oświadczeniami lub dokumentami, przekazuje drugiej stronie,

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeń lub dokumentów, stanowisko wraz z uzasadnieniem, odnośnie

do wpływu okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1, na należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, w/w termin liczony jest od dnia ich otrzymania

O ile Zamawiający uprzednio stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1

pkt 3 PZP. W takiej sytuacji należy przeprowadzić negocjacje dotyczące zmiany umowy oraz podjąć wszelkie kroki

niezbędne do wprowadzenia zmian, w tym przygotować projekt aneks. Katalog okoliczności (dotyczących także

podwykonawców/dalszych podwykonawców), na które strony mogą się powoływać nie jest zamknięty.

Ustawodawca jedynie przykładowo wskazuje na: nieobecność osób, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć

w realizacji zamówienia (dotyczy to także osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie

niż stosunek pracy), wydanie określonych decyzji lub poleceń wskazanych w ustawie przez właściwe organy

(np. Głównego Inspektora Sanitarnego) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 czy wstrzymanie dostaw

produktów, komponentów produktu lub materiałów oraz trudności w dostępie do sprzętu lub trudności

w realizacji usług transportowych.

Ustawa antykryzysowa - nowe 
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Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw, tzw. „ustawa antykryzysowa”.
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NOWE OBOWIĄZKI

W w/w ustawie znalazły się także rozwiązania dotyczące ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, dalej także: „PZP”), które mogą być dla Państwa niezwykle istotne,

zwłaszcza jeżeli jesteście Państwo zaangażowali w realizację umów w sprawie zamówień publicznych w rozumieniu

PZP. Sugerujemy zapoznanie się z nowymi regulacjami. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane zagadnienia.
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Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub

odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych

okoliczności, w stanowisku, o którym mowa powyżej, dodatkowo należy przedstawić wpływ okoliczności

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływ okoliczności związanych

z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

W przypadku gdy zawarta jest umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, strony mogą dokonać zmiany

umowy adekwatnie do okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub wpływają

na należyte wykonanie łączącej ich umowy.

O ile dojdzie do zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a zmiana obejmuje część

zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, to wykonawca i podwykonawca mają obowiązek dokonania

zmiany łączącej ich umowy, tak aby warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie były mniej korzystne

niż warunki wykonania zmienionej umowy. W/w mechanizm zmiany dotyczy także umów zawartych między

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

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

dyspozycji. Jeśli tylko będą Państwo potrzebowali wsparcia we wdrażaniu nowych rozwiązań, a także w pozostałych

kwestiach dotyczących zakresu prawa zamówień publicznych, prosimy o kontakt.
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