
Listopad 2008Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych

W dniu 24 paŸdziernika 2008 r. wesz³a w ¿ycie 
ustawa z dnia 4 wrzeœnia 2008 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 
1058), zwana dalej „Nowelizacj¹”. G³ównym 
celem Nowelizacji, obok usuniêcia pewnych 
sprzecznoœci ustawy Prawo zamówieñ 
publicznych („Pzp”) z prawem wspólnotowym, 
by³o ograniczenie nadmiernego formalizmu 
procedur udzielania zamówieñ publicznych. 

Niektóre najistotniejsze zmiany: 

Poszerzenie krêgu wykonawców mog¹cych 
    ubiegaæ siê o udzielenie zamówienia

Po Nowelizacji o udzielenie zamówienia mog¹ 
ubiegaæ siê wykonawcy, którzy co prawda nie 
dysponuj¹ sami potencja³em technicznym (np. 
odpowiednim sprzêtem) i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (np. z wymaganymi 
uprawnieniami), ale mog¹ przedstawiæ pisemne 
zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia 
ich potencja³u technicznego i osób do wykonania 
zamówienia. Dotychczas w takiej sytuacji 
konieczne by³o tworzenie konsorcjum z takim 
podmiotem w celu wspólnego ubiegania siê 
o zamówienie.

Mo¿liwoœæ uzupe³niania wadliwych 
    pe³nomocnictw 

Nowelizacja wprowadza mo¿liwoœæ z³o¿enia na 
wezwanie zamawiaj¹cego pe³nomocnictwa 
w sytuacji, gdy wykonawca wczeœniej go nie 
z³o¿y³ lub gdy jest ono wadliwe. Dotychczas 
w takiej sytuacji zamawiaj¹cy musia³ wykluczyæ 
wykonawcê. Jednoczeœnie dokonano jednak 
istotnej zmiany dotycz¹cej daty, na któr¹ z³o¿one 
przez wykonawców w trybie uzupe³nienia 
pe³nomocnictwa powinny potwierdzaæ spe³nianie 
warunków udzia³u w postêpowaniu. Obecnie 
jest to dzieñ up³ywu terminu sk³adania wniosków 
o dopuszczenie lub ofert, natomiast wczeœniej 
by³ to dzieñ up³ywu terminu do uzupe³nienia, 
wyznaczony przez zamawiaj¹cego.

Dopuszczalnoœæ podwykonawstwa 
    jest zasad¹

Znowelizowany art. 36. ust. 5 Pzp przewiduje, 
¿e nawet ca³oœæ zamówienia mo¿e byæ wykonana 
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przez podwykonawców, chyba, ¿e ze wzglêdu 
na specyfikê przedmiotu zamówienia zamawiaj¹cy 
zastrze¿e, ¿e czêœæ lub ca³oœæ zamówienia nie 
mo¿e byæ powierzona podwykonawcom. 
Obecnie zastrze¿enia zamawiaj¹cego, dotycz¹ce 
zakazu powierzenia wykonania zamówienia 
podwykonawcom, bêd¹ zatem stanowiæ wyj¹tek 
od generalnej regu³y.

Wiêksza swoboda w poprawianiu omy³ek 
    w ofercie 

Przed Nowelizacj¹ zamawiaj¹cy móg³ poprawiæ 
w ofercie tylko oczywiste omy³ki pisarskie i omy³ki 
rachunkowe w obliczeniu ceny. Po wejœciu w ¿ycie 
Nowelizacji zamawiaj¹cy mo¿e poprawiæ w ofercie 
wykonawcy tak¿e inne omy³ki, polegaj¹ce na 
niezgodnoœci oferty ze specyfikacj¹, o ile poprawki 
te nie powoduj¹ istotnych zmian w treœci oferty. 
Wykonawca musi jednak zgodziæ siê na poprawienie 
tych omy³ek w terminie 3 dni od dorêczenia 
zawiadomienia o poprawieniu.

Szersze mo¿liwoœci modyfikacji specyfikacji 
    istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
    i dokonywania przez zamawiaj¹cego zmiany 
    og³oszeñ w Dzienniku Urzêdowym UE

Po Nowelizacji zamawiaj¹cy mog¹ modyfikowaæ 
SIWZ tak¿e w zakresie kryteriów oceny ofert, 
warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposobu 
oceny ich spe³niania. Znowelizowany art. 12 ust. 
4 Pzp umo¿liwia ponadto zamawiaj¹cemu zmianê 
og³oszenia opublikowanego w Dzienniku 
Urzêdowym UE.

Nowelizacja prawdopodobnie doprowadzi do 
sprawniejszego i szybszego prowadzenia przetargów 
(np. poprzez zmniejszenie ryzyka uniewa¿niania 
postêpowañ), co jest niezmiernie istotne w obliczu 
wyzwañ stoj¹cych przed Polsk¹ w zwi¹zku 
z organizacj¹ Euro 2012.
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