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Zaliczka dla wykonawców 
 

Od 22 grudnia 2009 r. zamawiający jest uprawniony do udzielania 

wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia, jeŜeli przewidział taką 

moŜliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz gdy: 

� przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, lub 

� zamówienie jest finansowane: 

� ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, 

� z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA),  

� z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych. 

Z uprawnienia do otrzymania zaliczki nie mogą skorzystać wykonawcy 

wybrani w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. 

Ułatwienia dla wykonawców zatrudniających 
niepełnosprawnych 
 

Od 22 grudnia 2009 r. zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu moŜe 

przewidzieć, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy zatrudniający 50% pracowników będących osobami 

niepełnosprawnymi w rozumieniu właściwych przepisów. 

Terminy zwrotu wadium 
 

Od 22 grudnia 2009 r. zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wadium 

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

lub uniewaŜnieniu postępowania. Wykonawcy, którego ofertę uznano za 

Zmiany w ustawie 
prawo zamówień 
publicznych  
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Przedstawiamy Państwu 

najwaŜniejsze zmiany w ustawie z 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”). Nowe przepisy, 

znowelizowane ustawą z 5 listopada 

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (obowiązujące od 22 

grudnia 2009 r.) oraz ustawą z 2 

grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw 

(obowiązujące od 29 stycznia 2010 r.) 

wprowadzają istotne zmiany w 

zakresie procedury udzielania 

zamówień publicznych. Ich celem jest 

implementacja do prawa polskiego 

przepisów unijnych dotyczących 

poprawy skuteczności procedur 

odwoławczych w ramach zamówień 

publicznych. 
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najkorzystniejszą wadium zwraca się dopiero po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli zamawiający Ŝądał zabezpieczenia.  

Korzystanie przez wykonawców z doświadczenia 
podwykonawców 
 

Od 22 grudnia 2009 r. wykonawca zamierzający wykonywać zamówienie 

publiczne przy pomocy podwykonawców, jest uprawniony do powoływania 

się na ich wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, osobowy i 

finansowy, jeŜeli przedstawi zamawiającemu pisemne zobowiązanie           

podwykonawcy do udzielenia wykonawcy wsparcia w okresie realizacji 

zamówienia. 

Zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
 

Od 22 grudnia 2009 r. zamawiający jest uprawniony bez ograniczeń do 

wprowadzania do umów w sprawie zamówień publicznych zmian 

nieistotnych. W przypadku zmian istotnych zmiana umowy jest 

dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy moŜliwość taką przewidziano w SIWZ. 

Odpłata od skargi na orzeczenie KIO 
 

Od 22 grudnia 2009 r. opłata od skargi na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej (dalej: „KIO”) wynosi odpowiednio: 

� 5% wartości przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niŜ 

5.000.000,00 PLN - jeŜeli skarga   dotyczy czynności zamawiającego 

po otwarciu ofert, 

� pięciokrotność wpisu wniesionego od odwołania - jeŜeli skarga dotyczy 

czynności zamawiającego przed otwarciem ofert. 

Terminy wyjaśniania treści SIWZ 
 

Od 7 grudnia 2009 r. zamawiający jest zobowiązany udzielać wykonawcom 

wyjaśnień treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niŜ: 

� na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

� na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu 

ograniczonym oraz negocjacjach z    ogłoszeniem, jeŜeli zachodzi pilna 
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potrzeba udzielenia zamówienia, 

� na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeŜeli wartość 

zamówienia jest niŜsza niŜ progi unijne. 

Ochrona prawna 
 

Od 29 stycznia 2010 r. pierwszym środkiem ochrony prawnej 

przysługującym wykonawcom od niezgodnej z przepisami czynności 

zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany, będzie odwołanie do KIO. 

 

Odwołanie będzie moŜna złoŜyć zawsze, gdy wartość zamówienia będzie 

równa lub wyŜsza niŜ progi unijne. W sytuacjach, gdy wartość zamówienia 

będzie mniejsza, odwołanie będzie przysługiwało wyłącznie wobec 

czynności: 

� wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę, 

� opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 

� wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

� odrzucenia oferty odwołującego. 

 

Terminy wnoszenia odwołań zostaną zróŜnicowane m.in. z uwagi na: 

wartość zamówienia, sposób pozyskania przez wykonawcę informacji o 

czynności lub zaniechaniu zamawiającego stanowiącej podstawę do 

wniesienia odwołania, przedmiot odwołania.  

 

Wśród innych nowych rozwiązań dotyczących odwołań naleŜy wymienić: 

� dopuszczalność wniesienia odwołania w formie elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem    elektronicznym weryfikowanym 

za pośrednictwem waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, 

� wstrzymanie moŜliwość zawarcia umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez KIO, 

� dopuszczalność wniesienia przez zamawiającego lub odwołującego 

opozycji przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania 

odwoławczego; 

� dopuszczalność wniesienia przez zamawiającego na piśmie lub ustnie 

do protokołu odpowiedzi na    odwołanie, 

� rozpoznawanie odwołania przez KIO w składzie jednoosobowym, a w 
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składzie trzyosobowym wyłącznie na zarządzenie Prezesa KIO z 

uwagi na zawiły lub precedensowy charakter sprawy, 

� w przypadku uwzględnienia odwołania przez KIO, jeŜeli umowa w 

sprawie zamówienia została juŜ     zawarta, a zachodzi podstawa do jej 

uniewaŜnienia, moŜliwość: 

� uniewaŜnienia umowy, 

� uniewaŜnienia umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych i 

nałoŜenia kary finansowej w uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności, gdy nie jest moŜliwy zwrot świadczeń spełniony na 

podstawie umowy podlegającej uniewaŜnieniu, 

� nałoŜenia kary finansowej albo orzeczenia skrócenia okresu 

obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, Ŝe utrzymanie 

umowy w mocy leŜy w waŜnym interesie publicznym.  

 

Skrócenie minimalnych terminów na złoŜenie 
oferty 
 
Od 29 stycznia 2010 r. przy wartości zamówienia mniejszej niŜ progi unijne, 

minimalny termin na złoŜenie oferty w przetargu na roboty budowlane 

zostanie skrócony z 20 dni na 14 dni. 

W przypadku zamówień o wartości równej lub przewyŜszającej progi unijne, 

w odniesieniu do sytuacji określonych w przepisach, termin składania ofert 

nie moŜe być krótszy niŜ 22 dni (zamiast 29 dni) od daty przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich drogą elektroniczną albo 29 dni (zamiast 36 dni) w przypadku 

przekazania ogłoszenia w inny sposób. 

 

Terminy zawarcia umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia 
 

Od 29 stycznia 2009 r. zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy 

o zamówienie publiczne nie   wcześniej niŜ: 

� jeŜeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne: 

� 10 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub faksem, 

� 15 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w inny sposób, 

� jeŜeli wartość zamówienia mniejsza niŜ progi unijne: 

� 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub faksem, 
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� 10 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w inny sposób. 

 

Zwrot oferty złoŜonej po terminie 

 
Od 29 stycznia 2010 r. zamawiający dokona niezwłocznego zwrotu oferty 

złoŜonej po terminie, jeŜeli wartość zamówienia będzie mniejsza niŜ progi 

unijne. Gdy wartość zamówienia będzie równa lub wyŜsza niŜ progi unijne, 

zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę o złoŜeniu oferty po 

terminie, a po upływnie terminu na wniesienie odwołania zwróci ją. 

 

Rozszerzenie katalogu przesłanek uniewaŜnienia 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
 
Od 29 stycznia 2010 r. zamawiający moŜe uniewaŜnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeŜeli nie zostały mu przyznane na jego realizację 

środki z budŜetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, pod warunkiem, Ŝe 

przewidział taką moŜliwość w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do 

negocjacji lub w zaproszeniu do składania ofert. 

 
*  * * * * 

 

Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. 

Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania 

pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt w biurze katowickim / Contact 
in the Katowice office: 

 
Tomasz Srokosz, Partner 

T: +48 32 731 68 52 
E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 

 

Piotr Krupa, Partner 

T: +48 32 731 68 52 
E: piotr.krupa@ksplegal.pl 

 

Krupa Srokosz Patryas Sp.k. 

Ul. Chorzowska 50 

40-121 Katowice 

Poland 

T: +48 32 731 68 50 

F: +48 32 731 68 51 

E: kancelaria@ksplegal.pl 

www.ksplegal.pl  


