
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych ("Nowela"). 
Możliwe, że jest to ostatnia nowelizacja przed implementacją dyrektyw zamówieniowych 2014/24/UE, 2014/25/UE, 
2014/23/UE. Termin implementacji dyrektyw upływa 18 kwietnia 2016 r. 

 

 

Niektóre zmiany wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy Noweli:  

● Tajemnica przedsiębiorstwa – wyraźny obowiązek wykazania przez wykonawcę, że zastrzeżone we wniosku 
lub ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3). 

● Wykluczenie wykonawcy – uchylenie przesłanki wykluczenia związanej z wyrządzeniem szkody przez 
wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia (art. 24 ust. 1) oraz uchylenie 
przesłanki wykluczenia związanej z rozwiązaniem, wypowiedzeniem albo odstąpieniem przez zamawiającego 
od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 24 ust. 1a). 
W konsekwencji uchylenie przepisów o tzw. "czarnej liście wykonawców" (art. 24a). Wprowadzenie nowej, 
fakultatywnej przesłanki wykluczenia związanej z poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych przez 
wykonawcę w sposób zawiniony. Możliwość wykluczenia wykonawcy z ww. powodu musi zostać przewidziana 
w treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji.  

● Potencjał podmiotu trzeciego – wyraźna możliwość powoływania się na potencjał ekonomiczny podmiotu 
trzeciego (art. 26 ust. 2b). Zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą 
za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot trzeci nie ponosi 
winy za nieudostępnienie zasobów (art. 26 ust. 2e). 

● Rażąco niska cena – doprecyzowanie przepisów. Określenie, że rażąco niska cena to w szczególności cena 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (art. 90 ust.1). 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 2). 

● Kryteria oceny ofert – rozszerzenie przykładowego katalogu kryteriów oceny ofert (art. 91 ust.2). Cena jako 
jedyne kryterium możliwa jedynie w przypadku postępowań, w których przedmiot zamówienia jest powszechnie 
dostępny i ma ustalone standardy jakościowe (art. 91 ust. 2a). 

● Zmiana wysokości wynagrodzenia – wprowadzenie obligatoryjnych postanowień w umowach zawieranych 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Postanowienia dotyczące zasad zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy 
w przypadku zmiany: stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę (art. 142 ust. 5). 

 

 

Nowela wejdzie w życie 19 października 2014 r. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
i konkursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Noweli oraz odwołań i skarg dotyczących tych postępowań 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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  Zamówienia Publiczne  

Wejście w życie 

Monika Kucharczyk 
Radca prawny, Szef Zespołu 
Prawa Zamówień Publicznych 

monika.kucharczyk@twobirds.com 
tel. 22 583 79 00 
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Zakres zmian 

Materiał przygotowany wyłącznie w celu poinformowania Państwa 
o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi porady prawnej 
dotyczącej konkretnej sytuacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z warszawskim biurem Bird & Bird. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać 
newslettera, prosimy o email zwrotny na adres: 
kancelaria@twobirds.com 
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