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W tarczy antykryzysowej 4.0 znajdujemy szereg regulacji dotyczących zamówień publicznych, choć tytuł ustawy

wprost na to nie wskazuje, a tematyka zmian dotyczących zamówień publicznych bynajmniej nie należy do

najgorętszych tematów komentowanych w mediach.

Zwracamy Państwa uwagę zarówno na regulacje dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego, które zgodnie z założeniem ustawodawcy mają poprawić płynność finansową

wykonawców, jak i na instrumenty prawne dotyczące zawartych umów oraz kar umownych, w tym m.in.:

W dniu 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę

z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-

19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020r., poz. 1086, [LINK]),

czyli tzw. „tarczę antykryzysową 4.0”.

► obligatoryjne zmiany umów o zamówienie publiczne, o ile okoliczności związane

z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy;

► zakaz potrącania kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego

wierzytelności jeżeli zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę umowną,

nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

a także zakaz zaspokojenia w/w kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

przy czym zakazy te obowiązują w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu,

który obowiązywał jako ostatni;

► w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres

dłuższy niż 12 miesięcy obligatoryjne udzielanie zaliczek przez zamawiającego

lub dokonywanie płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek;

► w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza

tzw. „progi unijne” jedynie możliwość żądania wniesienia wadium;
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► co do zasady wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy może wynosić

maksymalnie 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, a jego zwrot może

następować w częściach adekwatnie do postępów w należytym wykonaniu

zamówienia, o ile zamawiający taka możliwość przewidzi w siwz.

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

publicznych pozostaje do Państwa dyspozycji. Jeśli będą Państwo potrzebowali

wsparcia w interpretacji lub wdrażaniu nowych rozwiązań, a także w pozostałych

kwestiach dotyczących zakresu prawa zamówień publicznych, prosimy o kontakt.
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