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Wprowadzenie

Rok 2016 okazał się niezwykle ważny dla zamówień publicznych w Polsce. Z jednej
strony stanowi zwieńczenie prac nad projektem nowelizacji Prawa zamówień publicz-
nych, z drugiej zapoczątkował okres dalszych dyskusji oraz działań zmierzających do
wprowadzenia w życie nowej, kompleksowo regulującej system zamówień publicz-
nych, ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja ta wprowadziła szereg istotnych przemian w ustawie, a w tym w zasadach
i sposobie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zarówno dla zamawia-
jących, jak i wykonawców.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Sejm RP uchwalił 22.6.2016 r. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw z 13.7.2016 r. pod
pozycją 1020.

Strony postępowania o zamówienie publiczne czeka zatem okres wytężonej pracy zwią-
zanej z przystosowaniem swoich instytucji do nowego reżimu przetargowego, w szcze-
gólności, że okres wejścia w życie nowelizacji został rozłożony w czasie. Pierwsze prze-
pisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji ustawy, tj. 28.7.2016 r., a ostat-
nie 18.10.2018 r.

Potrzeba zmiany Prawa zamówień publicznych spowodowana była wejściem w życie
nowych dyrektyw kompleksowo regulujących zamówienia publiczne w Unii Europej-
skiej. Są nimi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady:

1) 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dy-
rektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 2014 r., str. 65),

2) 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocz-
towych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 2014 r.,
str. 243).

Na mocy art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 Dyrektywy
2014/25/UE ich przepisy muszą być zaimplementowane do porządków prawnych kra-
jów UE, a zatem także Polski. Trwający obecnie proces legislacyjny powinien zakończyć
się wejściem w życiem nowego prawa, czyli z dniem 18.4.2016 r.
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Niektóre kraje unijne (np. UK) otwarcie deklarują przepisanie bez zmian przepisów
dyrektyw („copy out”). Kraje OECD spoza UE (EOG) nie są zobowiązane do wdrażania
unijnych dyrektyw.

W nowelizacji Prawa zamówień publicznych zostało zmodyfikowanych bądź uregulo-
wanych na nowo szereg obecnie istniejących już instytucji. Pomimo co do zasady nie-
zmienionego układu ustawy, pojawiły się rozwiązania nie do końca jednoznaczne i ła-
twe w swej interpretacji.

Tak jak nowe dyrektywy – Dyrektywa 2014/24/UE i Dyrektywa 2014/25/UE –
ZamPublU ma za zadanie, oprócz stworzenia mechanizmów umożliwiających najbar-
dziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, także umożliwienie wykorzysta-
nia zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo określonych ce-
lów i polityk (innowacyjność, walka z wykluczeniem społecznym, ochrona środowiska
itp.). Konieczne jest przy tym zapewnienie warunków do ich skutecznego, przejrzy-
stego i konkurencyjnego wydatkowania.

Jak poradził sobie z wdrożeniem nowych dyrektyw Rząd i Parlament Polski?

Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce i będzie mieć ona szczególne znaczenie dla
podmiotów realizujących przepisy poprzez udzielanie zamówień publicznych, w szcze-
gólności współfinansowanych ze środków UE na lata 2014–2020.

Przygotowanie zmiany istniejącego prawa jest zgodne z oczekiwaniem zarówno zama-
wiających, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a także eks-
pertów.

Wejście w życie nowelizacji ZamPublU będzie miało również wpływ oraz istotne zna-
czenie z punktu widzenia możliwych do popełnienia błędów w procesie udzielania za-
mówień publicznych oraz odpowiedzialności zamawiającego.


