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Nowelizacja ustawy Pzp – implementacja dyrektywy obronnej 
i nowe rozwi¹zania w zamówieniach klasycznych

6 listopada 2012 r. Prezydent podpisa³ 

ustawê z 12 paŸdziernika 2012 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówieñ publicznych 

(Pzp) oraz ustawy o koncesji na roboty 

budowlane lub us³ugi. G³ównym celem 

obszernej nowelizacji jest implementacja 

dyrektywy obronnej 2009/81/WE 

dotycz¹cej udzielania zamówieñ w dzie-

dzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa. 

Wœród innych rozwi¹zañ nale¿y zwróciæ 

uwagê m.in. na wprowadzenie dialogu 

technicznego i systemu kwalifikacji wyko-

nawców w zamówieniach sektorowych. 

Dla zamawiaj¹cych dialog techniczny 

oznacza ³atwiejsze uzyskiwanie informacji 

rynkowych jeszcze przed formalnym 

rozpoczêciem postêpowania, zaœ dla 

wykonawców zminimalizowanie ryzyka 

wykluczenia z postêpowania z powodu 

udzia³u w przygotowaniu postêpowania. 

Natomiast system kwalifikowania umo¿liwi 

elastyczniejsz¹ wspó³pracê zamawiaj¹cych 

i wykonawców, którzy zaoszczêdz¹ koszty 

i czas zwi¹zane z przedstawianiem i wery-

fikacj¹ dokumentów w postêpowaniu. 

Nowelizacja wejdzie w ¿ycie 20 lutego 

2013 r. tj. w terminie trzech miesiêcy od 

dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw RP.

Nowe zasady odnoœnie zamówieñ w dziedzinach 

obronnoœci i bezpieczeñstwa zosta³y 

wprowadzone w dodanym rozdziale 4a Pzp 

i dotycz¹ w szczególnoœci dostaw, us³ug i robót 

budowlanych z obszaru obronnoœci i bezpieczeñstwa. 

W zakresie zamówieñ klasycznych nowelizacja 

przewiduje m.in.:

• mo¿liwoœæ przeprowadzenia przez zamawiaj¹cego 

  tzw. dialogu technicznego, w którym - jeszcze 

   przed formalnym rozpoczêciem postêpowania

   o udzielenie zamówienia publicznego - mo¿e on 

   uzyskaæ od wykonawców doradztwo i informacje 

   niezbêdne, aby opisaæ przedmiot zamówienia, 

   SIWZ lub okreœliæ warunki umowy

dookreœlenie zasad wykluczania „nierzetelnych” 

   wykonawców tj. wykonawców, którzy wyrz¹dzili 

   szkodê nie wykonuj¹c zamówienia lub wykonuj¹c 

   je nienale¿ycie lub którzy zostali zobowi¹zani do 

   zap³aty kary umownej (szkoda lub obowi¹zek 

   zap³aty kary umownej nie mniej ni¿ 5% wartoœci 

   realizowanego zamówienia i stwierdzone 

   orzeczeniem s¹du) 

now¹ podstawê wykluczenia wykonawców 

   nale¿¹cych do tej samej grupy kapita³owej, 

   jeœli z³o¿yli odrêbne oferty lub wnioski 

   o dopuszczenie do udzia³u w tym samym 

   postêpowaniu, chyba ¿e wyka¿¹, i¿ powi¹zania 

   miêdzy nimi nie prowadz¹ do zachwiania 

   uczciwej konkurencji

system kwalifikacji wykonawców przy 

  udzielaniu zamówieñ sektorowych.

Dialog techniczny

Mo¿e u³atwiæ zamawiaj¹cym identyfikacjê i poznanie 

innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych lub organi-

zacyjnych jeszcze przed wszczêciem postêpowania 

– a tym samym pomóc tak przygotowaæ dokumen-

tacjê przetargow¹, aby unikn¹æ w¹tpliwoœci i pytañ 

wykonawców (a tak¿e potencjalnych odwo³añ na 

póŸniejszym etapie). Postanowienia ustawy nie 

okreœlaj¹ szczegó³owo sposobów prowadzenia 

dialogu technicznego, dlatego te¿ w najbli¿szym 

czasie nale¿y siê spodziewaæ wype³niania ich 

treœci¹ przez praktykê i orzecznictwo. 

• 

• 

• 

Nowe instytucje

• 
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• 

Na co zwróciæ uwagê? 

• 

System kwalifikacji

Nowelizacja wprowadza tak¿e wa¿n¹ zmianê 

dla zamówieñ sektorowych, poniewa¿ zamawia-

j¹cy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ ustanowienia systemu 

kwalifikowania wykonawców. System taki bêdzie 

polega³ na prowadzeniu przez zamawiaj¹cego 

wykazu wykonawców na podstawie wczeœniej 

przeprowadzonej kwalifikacji dotycz¹cej danej 

kategorii zamówieñ. Spodziewan¹ korzyœci¹ ma 

byæ usprawnienie postêpowania, poniewa¿ 

wytypowani wykonawcy bêd¹ zwolnieni z obowi¹zku 

sk³adania dokumentów przy kolejnych zamówie-

niach objêtych systemem, a zamawiaj¹cy udzielaj¹c 

zamówienia bêdzie mia³ do „dyspozycji” grupê 

podmiotów spe³niaj¹cych wczeœniej ustalone 

warunki. 

Zamawiaj¹cy

Zamawiaj¹cy powinni zwracaæ szczególn¹ 

uwagê na sposób, w jaki podaj¹ w protokole 

postêpowania informacje o wp³ywie dialogu 

technicznego na opis przedmiotu zamówienia, 

SIWZ lub warunki umowy – tak aby nie naraziæ 

siê na zarzut naruszenia zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryñska

+48 22 50 50 775

E-mail ?

• 
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Wykonawcy

Wprowadzenie systemu kwalifikacji w zamówie-

niach sektorowych oznacza sta³e, staranne 

monitorowanie stanu systemu kwalifikowania 

i wymaganych warunków tak, aby wzi¹æ udzia³ 

w systemie w odpowiednim momencie czasowym. 

Szerzej o poszczególnych zagadnieniach 

nowelizacji mo¿na przeczytaæ na naszym 

blogu  EuroZamówienia
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