
 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

z przyjemnością przekazuję Państwu opracowanie r.pr., dr. hab. Michała Kani nt. zamówień publicznych 

w czasie pandemii COVID-19. Pandemia w zasadniczy sposób wpłynęła na funkcjonowanie rynku zamówień 

publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami 

antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii 

oraz łagodzić jej efekty.  

 

Działania przewidziane w tzw. Tarczach antykryzysowych zmierzają przede wszystkim do polepszenia 

sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również do zagwarantowania możliwości 

kontynuowania zawartych umów w ramach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może okazać 

się w przyszłości podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych. 

 

Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej działalności 

skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego 

działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.  

Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, 

a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą.  

Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu.   

Tak powstał nowy cykl: Think Pro Silesia – Śląskie a pandemia. 

 

Z wyrazami szacunku,  

 
 

Prof. Wiesław Banyś 

Prezes Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” 
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Zagadnienia dotyczące zamówień publicznych zawarte w Ustawie 
z	dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych	chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz w kolejnych wersjach tzw. tarcz antykryzysowych 
 
 Ustawodawca odniósł się do problematyki zamówień publicznych już w pierwszej regulacji 

dotyczącej zagrożeń wynikających z nadciągającej wówczas pandemii Covid-19.  

Regulacja ta, nazywana potocznie specustawą w sprawie koronawirusa, została zawarta 

w Ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. Regulacje dotyczące zamówień publicznych pojawiły się następnie 

w kolejnych wersjach tzw. tarcz antykryzysowych. Obejmowały one:  

 
 

§ Ustawę z dnia 31 marca 2020 roku 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. tarcza antykryzysowa 1.0,  

§ Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. tarcza antykryzysowa 2.0,  

§ Ustawę z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. tarcza 

antykryzysowa 3.0,  

§ Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 - tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. 

 
 
 

Powyższym inicjatywom ustawodawczym towarzyszyła szeroka i potrzebna aktywność 

Urzędu Zamówień Publicznych, który w kolejnych komunikatach i informacjach odnosił się 

do kwestii związanych z oddziaływaniem pandemii. 
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Regulacje prawne poświęcone zapobieganiu i zwalczaniu pandemii COVID-19 objęły 

do tej pory kilka zasadniczych obszarów dotyczących zamówień publicznych. 

Pierwszy związany jest z całościowym wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych w określonych sytuacjach dotyczących pandemii. 

Drugi związany był przede wszystkim z zagadnieniem dopuszczalnej i możliwej modyfikacji 

treści umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności zaś z doprecyzowaniem 

treści art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Trzeci obszar dotyczy z kolei 

pakietu rozwiązań przewidzianych w Ustawie z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.  

 

Pierwsza krajowa regulacja prawna związana z pandemią COVID-19 została zawarta w Ustawie 

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na wczesnym etapie zagrożenia 

epidemicznego uchwalona została regulacja prawna, która miała dostosować szereg 

obowiązujących w Polsce rozwiązań do potrzeb wynikających ze zbliżającego się 

niebezpieczeństwa związanego z wirusem SARS-CoV-2. Z praktycznego punktu widzenia 

jednym z kluczowych obszarów regulacji zawartej w specustawie w sprawie koronawirusa 

stała się kwestia wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozwiązanie takie przewidziane zostało w art. 6 wskazanej ustawy. Zgodnie z zawartą w nim 

dyspozycją do zamówień, których przedmiotem są dostawy (w wersji uchwalonej 2 marca 

mowa była o towarach) lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub 

wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.  
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Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpić powinno jednak 

po spełnieniu określonych warunków: 

  

§ Po pierwsze, dostawy lub usługi powinny być niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. 

Interpretacja przedmiotowego przepisu powinna nastąpić z uwzględnieniem treści 

art. 2 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przez przeciwdziałanie COVID-19 na gruncie 

specustawy rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, 

w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Chodzi zatem m.in. o zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków 

ochrony indywidualnej czy też preparatów do  dezynfekcji. Warto jednak zauważyć, 

że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych stosowanie art. 6 specustawy nie ogranicza 

się wyłącznie do wyżej wymienionych sytuacji. Na jego podstawie możliwy jest bowiem 

również zakup sprzętu czy też usług z zakresu IT. Urząd Zamówień Publicznych wskazał 

bowiem, że przedmiotowe wyłączenie może być zastosowane do zamówień publicznych, 

których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy obejmującego 

np. zakup laptopów, telefonów do pracy zdalnej czy też dostosowanie infrastruktury 

informatycznej zamawiającego w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej.  

§ Po drugie, zamówienia na dostawy lub usługi powinny mieć miejsce w sytuacji 

wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się choroby. Ustawa nie zawiera przy tym wskazówek dotyczących 

badania możliwości wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego 

i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby. W ocenie Urzędu Zamówień 

Publicznych zamawiający powinien dokonać każdorazowo oceny możliwości wyłączenia 

stosowania przepisów ustawy po rozważeniu okoliczności stanu faktycznego konkretnej 

sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez organy właściwe w zakresie 

ochrony zdrowia, w szczególności zaś przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego itp.  

§ Po trzecie, możliwość zakupu wskazanych dostaw lub usług może nastąpić, 

jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.   
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Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 specustawy, powinna być 

każdorazowo poprzedzona analizą stanu faktycznego uwzględniającą bieżącą sytuację 

związaną z zapobieganiem lub zwalczaniem pandemii. Jako rozwiązanie stanowiące wyjątek 

od zasady udzielania zamówień publicznych w trybach konkurencyjnych przepis ten powinien 

być interpretowany w sposób ścisły. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych nie zwalnia zamawiających z obowiązku stosowania innych 

przepisów odnoszących się do kwestii zaciągania zobowiązań w sektorze publicznym. 

Wskazać należy chociażby na treść art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane 

m.in. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów. 

 

Zauważyć należy, iż szersze aniżeli przewidziane w specustawie wyłączenie obowiązku 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpiło na podstawie art. 46c Ustawy z 5 

grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

W świetle tego przepisu do zamówień na usługi, dostawy lub (co szczególnie istotne) roboty 

budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, 

na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się 

przepisów o zamówieniach publicznych. Co istotne, w odróżnieniu od regulacji zawartej 

w specustawie regulacja zawarta w art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi nie traci mocy po upływie określonego czasu. Jej obowiązywanie 

zostało natomiast połączone z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, który obowiązuje obecnie na terenie Polski na podstawie wzmiankowanego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku.   

 

Kolejna regulacja dotycząca sfery zamówień publicznych przewidziana została w ustawie 

z 31 marca 2020 roku 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. 

Punktem centralnym tej regulacji stała się problematyka zmiany treści umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Na wstępie należałoby wskazać, że sytuacja wywołana 
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pandemią COVID-19 wpływa lub może wpłynąć na należyte wywiązywanie się z wszelkich 

umów gospodarczych. Problemy dotyczyć mogą m.in.: 

§ terminów realizacji zobowiązań przyjętych przez strony umowy,  

§ dostępności pracowników,  

§ zakłóceń w łańcuchach dostaw.  

Tego rodzaju sytuacje dotyczą również umów dotyczących spraw zamówień publicznych. 

Z tego powodu ustawodawca krajowy zdecydował się na doprecyzowanie przesłanki 

dotyczącej zmiany treści umowy zawartej w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

W świetle tego przepisu zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej.      

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zauważono, iż ewentualne 

naruszenia przez wykonawców obowiązków umownych, np. w zakresie terminu spełnienia 

świadczenia, mogą być kwalifikowane –w świetle obowiązujących przepisów – przez 

zamawiających jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Może to oznaczać 

przypisywanie wykonawcom odpowiedzialności odszkodowawczej, uprawniającej np. do 

egzekwowania przewidzianych w umowach kar w sytuacji, gdy nieprawidłowe wykonanie 

umów spowodowane zostało przez okoliczności związane bezpośrednio z występowaniem 

COVID-19. Są to okoliczności niezależne i zewnętrzne wobec wykonawców. Kontynuowanie 

wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego w okresie występowania  

COVID--19 może być zatem uzależnione od odpowiedniej modyfikacji treści łączącego je 

stosunku prawnego. Dokonanie takiej modyfikacji po wystąpieniu okoliczności wywołanych 

COVID-19, ale również zanim dojdzie do naruszenia przez którąkolwiek ze stron umowy 

pierwotnych warunków wykonania umowy, pozwoli w ocenie projektodawcy uniknąć 

potencjalnych sporów na tle odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie 
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lub nienależyte wykonanie umowy. Z tych właśnie przyczyn ustawodawca zdecydował się 

na wprowadzenie nowego rozwiązania zawartego w art. 15r. Tarczy 1.0. 

 

Ustawa nałożyła na strony umowy w sprawie zamówienia publicznego obowiązek 

niezwłocznego wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Poinformowanie o wskazanych okolicznościach i ich wpływie na należyte 

wykonanie umowy powinno zostać poparte odpowiednimi dowodami, którymi mogą być 

oświadczenia lub dokumenty. Ich otwarty katalog wskazany został w art. 15r. ust. 1 ustawy. 

Zgodnie z jego treścią oświadczenia lub dokumenty mogą dotyczyć w szczególności takich 

kwestii, jak:  

§ nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia;  

§ decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

§ poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących nałożenia 

obowiązku realizacji określonego zadania;  

§ wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub w realizacji usług transportowych.  

Okoliczności te mogą również dotyczyć podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

    

Okoliczności przedstawione przez jedną ze stron w ocenie kontrahenta umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w kontekście wykazania wpływu na należyte wykonanie zawartej 

umowy mogą okazać się niewystarczające.  

Z tego powodu w art. 15r. ust. 2 ustawy przewidziane zostało rozwiązanie, 

zgodnie z którym każda ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać 

przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 
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Ustawa wprowadza również obowiązek ustosunkowania się do stanowiska przedstawionego 

przez jedną ze stron. Obowiązek ten obwarowany został terminem. W świetle art. 15r. ust. 3 

ustawy strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów zobowiązana 

została do przekazania drugiej stronie – w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania – swojego 

stanowiska wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Stanowisko to powinno odnosić się 

do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 14-dniowy termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania.   

 

W świetle art. 15r. ust. 4 w wersji przyjętej w Tarczy 1.0 zamawiający, po stwierdzeniu, że 

okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 

wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, mógł w uzgodnieniu z wykonawcą 

dokonać zmiany umowy w szczególności przez:  

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy, lub jej części,  

2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy.  

 

Katalog wskazany przez ustawodawcę w art. 15r. ust. 4 ustawy nie ma przy tym charakteru 

katalogu zamkniętego. Należy zauważyć, że powyższe rozwiązanie, które bazuje 

na uznaniowym uprawnieniu do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji 

stwierdzenia wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy, 

zostało zastąpione postulowanym notabene od początku pandemii przez wykonawców – 

obowiązkiem takiej zmiany, wprowadzonym na mocy art. 77 pkt 20 zawartego w Tarczy 4.0.

   

Istotne znaczenie dla rynku zamówień publicznych ma również pakiet rozwiązań 

wprowadzonych na mocy Ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 – tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0. Rozwiązania zawarte w tym 

akcie normatywnym mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych 
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konsekwencjami gospodarczymi wynikającymi z pandemii. Wśród licznych rozwiązań 

przewidziano również te, które dotyczą sfery zamówień publicznych. Do najistotniejszych 

zaliczyć należy rozwiązanie dotyczące zmiany treści umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w sytuacji stwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem  

COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Do momentu wejścia w życie rozwiązań 

przewidzianych w Tarczy 4.0 po stronie wykonawców nie istniało roszczenie o zmianę treści 

umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 15r. ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią art. 15r. 

ust. 4 zamawiającemu po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, służyło uprawnienie do zmiany 

treści umowy. Rozwiązanie takie pozostawiało zatem dyskrecjonalne uznanie zamawiającemu 

w przedmiocie zmiany treści umowy, pomimo nawet ewidentnego stwierdzenia wpływu 

okoliczności związanych z pandemią COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

Rozwiązanie takie nie gwarantowało zatem ochrony wykonawców. Przyjęte w art. 15r. ust. 4 

Tarczy 1.0 traktować należało jedynie w kategoriach doprecyzowania treści art. 144 ust. 1 pkt 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych i z punktu widzenia wykonawców mogło być słusznie 

oceniane jako niewystarczające. Wprowadzone Tarczą 4.0 rozwiązanie stanowi istotną zmianę 

w tym zakresie. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z COVID-19 wpływają na należyte 

wykonanie, na stronach umowy ciąży de lege lata obowiązek dokonania modyfikacji umowy, 

o której mowa w art. 15r. ust. 4 ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 15r. ust. 4a w przypadku 

stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, 

mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, podobnie 

jak wcześniej, w uzgodnieniu z wykonawcą, może, lecz nie musi dokonać zmiany zawartej 

umowy.  

 

Kolejne ważne rozwiązanie przewidziane w Tarczy 4.0 dotyczy rezygnacji przez ustawodawcę 

z nałożonego na zamawiających obowiązku żądania wnoszenia przez wykonawców wadium 

w przypadku zamówień, których wartość przekracza tzw. progi unijne. Obecnie zgodnie 

z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców 

wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W świetle nowo dodanego art. 15va 

zamawiający w takich sytuacjach mogą, lecz nie muszą żądać od wykonawców wniesienia 
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wadium. Istotne zmiany wprowadzone zostały ponadto w odniesieniu do zaliczek, płatności 

wynagrodzenia w częściach oraz zwrotu zabezpieczenia wnoszonego przez wykonawców.  

 

Celem rozwiązań przewidzianych w art. 15vb. Tarczy 4.0 jest wzmocnienie płynności 

finansowej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych i jako takie powinno 

zostać ocenione bardzo pozytywnie. Rozwiązania wprowadzone Tarczą 4.0 przewidują 

również zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy (art. 15vb ust. 5). Zabezpieczenie można ustalić 

w wyższej wysokości, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 

albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, 

jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego 

z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (art. 15vb ust. 6). Ponadto zgodnie z art. 15vb ust. 7 zamawiający może dokonać 

częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części 

zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.   

 

Ważne rozwiązanie znalazło się również w nowo dodanym art. 15r (1) ust. 1, 

zgodnie z którym 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, 

zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia 

z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku 

z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. Jednocześnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

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

który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, 

o którym mowa powyżej, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty – ulega zawieszeniu. Upływ terminu 

może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, 

który obowiązywał jako ostatni (art. 15r (1) ust. 2). Warto wskazać, że w przypadku, 
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gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zamawiający nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności 

tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, 

którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego (art. 15r (1) ust. 3). 

W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia 

po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 

(art. 15r (1) ust. 4).  
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Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia w sprawie 
wytycznych stosowania ram dotyczących zamówień publicznych 
w	sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01)  
 
W dniu 1 kwietnia Komisja Europejska wydała komunikat, w którym odniosła się do kwestii 

stosowania w sytuacji pandemii COVID-19 przepisów zawartych w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 roku w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Należy podkreślić, iż Komisja Europejska, w odróżnieniu 

od działań polskiego ustawodawcy, wskazała na zasadność i adekwatność wykorzystywania 

konstrukcji prawnych występujących na gruncie obowiązujących de lege lata rozwiązań 

z zakresu zamówień publicznych.  

 

Komisja Europejska wskazała na zasadność i celowość stosowania odpowiednich rozwiązań 

normatywnych zawartych w dyrektywie 2014/24/UE w procesie dążącym do osiągnięcia 

pożądanych rezultatów związanych ze zwalczaniem pandemii, w szczególności zaś chodzi 

o zastosowanie adekwatnych trybów udzielania zamówień publicznych.  

 

Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że epidemia COVID-19 wywołała kryzys 

zdrowotny, który wymaga zastosowania szybkich i inteligentnych rozwiązań 

oraz elastyczności, aby poradzić sobie z ogromnym wzrostem popytu na podobnego rodzaju 

towary i usługi w sytuacji, gdy niektóre łańcuchy dostaw uległy zakłóceniu. 

Rolą zamawiających jest zapewnienie dostępności środków ochrony indywidualnej, 

takich jak maski i rękawice ochronne, wyrobów medycznych, w szczególności respiratorów, 

oraz innych środków medycznych, jak również zapewnienie funkcjonowania infrastruktury 

szpitalnej i informatycznej. Komisja podkreśliła jednak, co ważne, iż nabywcy publiczni mogą 

się opierać na unijnych ramach dotyczących zamówień publicznych, które w ocenie Komisji 

zapewniają sposoby i środki umożliwiające sprostanie nawet poważnym sytuacjom 

kryzysowym, takim jak pandemia COVID-19. Komisja wskazała expressis verbis na możliwości, 

które są dostępne na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, 

a które dotyczą zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne 

do tego, aby stawić czoła kryzysowi wywołanemu przez pandemię koronawirusa. 
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Zdaniem Komisji nabywcy publiczni mają co najmniej kilka możliwości, które powinni rozważyć 

w ramach walki z pandemią COVID-19.  

 

§ Po pierwsze, w pilnych przypadkach zamawiający mogą skorzystać z możliwości 

znacznego skrócenia terminów, aby przyspieszyć przebieg postępowań prowadzonych 

w oparciu o procedurę otwartą lub procedurę ograniczoną.  

§ Po drugie, jeżeli wskazane rozwiązanie okaże się nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, 

zamawiający mogą zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu.  

§ Po trzecie, zdaniem Komisji nabywcy publiczni powinni rozważyć możliwość 

znalezienia alternatywnych rozwiązań i nawiązania współpracy z podmiotami 

rynkowymi. Komisja podkreśla, że nabywcy publiczni mogą korzystać z innowacyjnych 

narzędzi cyfrowych w celu wywołania szerokiego zainteresowania podmiotów 

gospodarczych, które są w stanie zaproponować alternatywne rozwiązania. 

Przykładowo mogą uruchamiać tzw. hackathony (maratony projektowania) służące 

wypracowaniu nowych koncepcji umożliwiających ponowne wykorzystywanie masek 

ochronnych po ich dezynfekcji, sposobów skutecznej ochrony personelu medycznego, 

możliwości wykrywania wirusa w środowisku itp. Nabywcy publiczni mogą również 

ściślej współpracować z ekosystemami innowacji lub sieciami przedsiębiorców, 

które mogłyby proponować nowe rozwiązania. 
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Konieczne kierunki zmian w zamówieniach publicznych w erze 
postcovidowej  
 

Rzeczywistość postcovidowa będzie wymagała dokonania ważnych zmian systemowych 

w sferze zamówień publicznych. Zmiany te powinny dokonać się przede wszystkim w sferze 

stosowania Prawa zamówień publicznych. Obecnie obowiązująca regulacja prawna, 

a także nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 

2021 roku (w odniesieniu do zamówień związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

przy założeniu zniesienia stanu epidemii bądź też stanu zagrożenia epidemicznego) stwarzają 

ramy do osiągania postulowanych efektów zamówień, w tym: innowacyjnych, 

prośrodowiskowych oraz prospołecznych.  

 

Jednym ze skutków obecnej sytuacji gospodarczej będzie w przyszłości wzrost znaczenia roli 

sektora publicznego. Sektor ten traktowany być może jako źródło pobudzenia gospodarki 

lub niektórych jej obszarów. Taka tendencja dostrzegana jest w skali globalnej. 

Sprawność sektora publicznego również w sferze zamówień publicznych odgrywać będzie 

znaczącą rolę, m.in. w zakresie rozbudowy, doposażenia, unowocześnienia krajowych 

placówek służby zdrowia. 

    

Zmiany związane z poprawą płynności finansowej wykonawców realizujących umowy 

w sprawach zamówień publicznych, które przewidziane zostały w pakiecie wprowadzonym 

Tarczą 4.0, dotyczące m.in. obowiązkowych płatności zaliczek oraz częściowych wynagrodzeń, 

przyczynią się bez wątpienia do poprawy atrakcyjności rynku zamówień publicznych w oczach 

wykonawców. Krajowy rynek zamówień publicznych obecnie charakteryzuje się wyjątkowo 

niską konkurencyjnością. Zgodnie ze Sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku, w przypadku zamówień 

o wartościach poniżej progów unijnych, średnia liczba składanych ofert na roboty budowlane 

wyniosła 3,33 oferty, w dostawach średnio składano 2,08 oferty, a w usługach 2,37 oferty. 

W przypadku zamówień powyżej progów w jednym postępowaniu do zamawiającego 

wpłynęło średnio 2,42 oferty. Warto się zatem zastanowić nad dalszym uatrakcyjnianiem 

rynku zamówień publicznych, w szczególności zaś dla sektora MŚP, w tym przedsiębiorców 

innowacyjnych. Atrakcyjność rynku zamówień publicznych stanowić może oś działań, 
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która może spowodować zwiększenie jego efektywności, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 

nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Warto ponadto zwrócić uwagę na konieczność jak najszybszego „przestawienia zamówień 

publicznych na zakup” innowacyjnych rozwiązań, które bazują na osiągnięciach IV rewolucji 

przemysłowej i tę rewolucję wspierają. Dotyczy to zarówno dostaw, usług, jak i robót 

budowlanych. W szczególności infrastruktura użyteczności publicznej powinna podążać 

za najnowszymi osiągnięciami sektora prywatnego. Nie chodzi przy tym tylko o zwiększenie 

komfortu beneficjentów sfery usług użyteczności publicznej w ramach koncepcji Smart City. 

Kluczowe stają się kwestie związane z zapobieganiem i zwalczaniem ewentualnych zagrożeń, 

w tym zagrożeń epidemicznych. Mowa w pierwszej kolejności o wszystkich tych urządzeniach, 

które pozwalają na wykorzystywanie dobrodziejstw płynących z tzw. Internetu rzeczy, 

blockchainu czy też automatyzacji i robotyzacji. W sferze publicznej narzędzia takie mogą być 

wykorzystywane do monitorowania, ostrzegania, a nawet ratowania życia, jak również – 

co szczególnie istotne w kontekście kilkudziesięciu kolejnych miesięcy – ograniczenia 

bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.  

 

Kolejna kwestia, która powróciła w trakcie pandemii ze zwielokrotnioną siłą, to elektronizacja 

zamówień publicznych. Okazało się, że w momencie pandemii wiele instytucji 

i przedsiębiorców potrafi korzystać z dobrodziejstw komunikacji elektronicznej praktycznie 

w każdej dziedzinie życia. Komunikacja elektroniczna w ciągu ostatnich miesięcy pojawiła się 

w wielu miejscach, w tym w słabiej rozwiniętych firmach sektora prywatnego, na uczelniach, 

w szkołach.  Sektor publiczny wolniej aniżeli prywatny przyswaja nowinki techniczne. 

Obecnie jednak już nie tylko przepisy prawa wymuszają jednak konieczność elektronizacji 

zamówień publicznych, ale również obostrzenia wynikające z ograniczenia kontaktów 

międzyludzkich.  

 

Na skutek sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 przez co najmniej kilka kolejnych lat 

konieczne stanie się położenie nacisku na rozwój, ulepszanie i dostosowanie do nowych 

potrzeb i wyzwań sektora usług medycznych. Chodzi przy tym zarówno o infrastrukturę 

(placówki służby zdrowia), sprzęt, leki, jak i usługi świadczone przez sektor medyczny. 

Pytanie, które pojawia się w kontekście rozwoju sektora usług medycznych w Polsce, dotyczy 
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tego, czy sam sektor publiczny udźwignie ciężar nowych wyzwań. Czy sprosta gigantycznym 

obciążeniom finansowym? Odpowiedź na to pytanie jest wielopłaszczyznowa. 

Wydaje się jednak, że rozwój sektora ochrony zdrowia będzie wymagał znacznie szerszego 

i bardziej skutecznego wykorzystywania aniżeli do tej pory instytucji partnerstwo publiczno-

prywatne. 

         

Warto również pamiętać, że na horyzoncie wyzwań współczesności pojawiają się kolejne 

zagrożenia, m.in. te, którą związane są ze zmianami klimatycznymi. W odróżnieniu 

od pandemii COVID-19, przed którą ostrzegali nieliczni, o zmianach klimatycznych mówi się 

dużo, wskazując konkretne dane oraz przewidywane skutki braku podjęcia odpowiednich 

działań. Nałożone na państwa obowiązki wynikające z porozumienia paryskiego z 2015 roku 

wymagają szerokich działań również w sferze zamówień publicznych.  

 

Podobne działania stają się konieczne w świetle Nowego Europejskiego Ładu. Pożądane staje 

się tym razem szybsze i bardziej zdecydowane działanie wszystkich uczestników życia 

społecznego, w tym zamawiających.      

 

Na zakończenie – w kontekście zasygnalizowanych kierunków zmian – warto zwrócić uwagę, 

że nowa Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, która wejdzie 

w życie już niebawem, jest ustawą nowoczesną i przystosowaną do nowych warunków. 

Przepisy w niej zawarte są wyrazem spójnej myśli z ważną podstawą aksjologiczną, jaką jest 

zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 2 zasada efektywności. Nowe przepisy umożliwiają wdrożenie 

większości koniecznych i postulowanych zmian. Wymagają jednak szerszego i należytego 

wykorzystywania konstrukcji w niej zawartych.  
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Arbitrażowego. W latach 2017–2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa 

Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień 

publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce 

zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. na Uniwersytecie Florydy 

w Gainsville, Uniwersytecie Pace w Nowym Yorku, Uniwersytecie George’a Washingtona 

w Waszyngtonie, King’s College w Londynie, Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie). 

Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. 

W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji 

publicznych.  
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