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Szanowni Państwo,
 
otrzymujemy od Państwa pytania o nowe Prawo zamówień publicznych, pytacie między innymi 
o zmiany jakie wprowadzają nowe przepisy, z punktu widzenia wykonawców i zamawiających
oraz o to, jakie kroki należy podjąć, aby należycie się do nich przygotować.
 
Przed nami największe zmiany w krótkiej, ale bogatej historii zamówień publicznych w Polsce.
Prezentując niniejszy Poradnik, proponujemy rozpocząć przygotowania teraz, pomimo tego, 
że nowe przepisy wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r. 
 
W Poradniku zebraliśmy dla Państwa 10 kluczowych kwestii, które zmienia nowa ustawa, 
o których należy pamiętać, aby nie zginąć w gąszczu przepisów.
 
Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie Państwu służyć w pracy nad analizą 
i przygotowywaniem dokumentacji przetargowych pod rządami nowych przepisów.
 
Z poważaniem,
 
dr Tomasz Srokosz
partner, radca prawny
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Udzielenie zamówień w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów 
(w tym społecznych, środowiskowych, gospodarczych) w stosunku do nakładów,
którymi może dysponować zamawiający. 

Zasada jakości dostaw/usług/robót budowlanych:

Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych:

Udzielenie zamówień zapewniających najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót
budowlanych w ramach dostępnych środków.

Odejście od kryterium ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia 
na korzyść ceny, jakości oraz efektywności.

Zmiana perspektywy Zamawiającego:

Pozostałe zasady: tj. proporcjonalność, przejrzystość, jawność 
zostały utrzymane.

0 2 OBOWIĄZKOWA ANALIZA POTRZEB 
I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

jest obligatoryjna dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne,
powinna zostać dokonana przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
polega na:

badaniu możliwości zaspokojenia potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych oraz 
rozeznaniu rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych
potrzeb oraz w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia.

w ramach analizy istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji rynkowych, w tym 
z udziałem wykonawców, ekspertów.

Nowa ustawa wprowadza następujące zasady:



PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
PONIŻEJ TZW. PROGÓW UNIJNYCH0 3

Nowa ustawa przewiduje odmienne tryby udzielania zamówień:

Tryb podstawowy (nowość),
Partnerstwo Innowacyjne,
Negocjacje bez ogłoszenia,
Zamówienie z wolnej ręki.

Podstawowe różnice pomiędzy starą i nową ustawą:

Brak JEDZ, 
publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
brak ustawowego określenia progu wysokości wadium, 
brak konieczności żądania dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
krótsze okresy związania ofertą,
brak możliwości unieważnienia postępowania z powodu nieprzyznania środków
publicznych, które miały zostać przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,  
nie stosuje się przepisów o terminach zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
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CZY WIESZ, ŻE .. .

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych została opublikowana 24 października
2019 r., zaś w przeważającej części wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia
2021 r. Oznacza to, że wszyscy zainteresowani wprowadzaną ustawą mają ponad
rok na zapoznanie się z jej regulacjami oraz dostosowanie swojej działalności do
stawianych przez nią wymogów.
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0 4  TRYB PODSTAWOWY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ:

W ramach Trybu podstawowego Zamawiający mają trzy warianty działania:

wybór oferty bez negocjacji z wykonawcami,
możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami przed dokonaniem wyboru
oferty, przy czym negocjacje:

nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
dotyczą wyłącznie tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert.

wybór oferty dopiero po obowiązkowych negocjacjach z wykonawcami:
nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu
zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań,
mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.

Istotne aspekty udzielenia zamówienia w trybie podstawowym to:

udostępnienie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych –
minimalny termin składania ofert to 7 dni, a w przypadku robót budowlanych to 14 dni,
maksymalny termin związania ofertą przez Wykonawców to 30 dni (może być
jednokrotnie przedłużony o 30 dni na wezwanie Zamawiającego),
możliwość bezpośredniego poinformowania o postępowaniu wykonawców, którzy mogą
być zainteresowani udziałem,
możliwość zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb i wymagań,
w przypadku trybu podstawowego z negocjacjami ofert – Zamawiający może ograniczyć
liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji (nie mniej niż 3 zaproszonych
wykonawców oraz musi być zapewniona konkurencja),
po negocjacjach – Zamawiający wzywa do składania ofert ostatecznych.

CZY WIESZ, ŻE .. .

Przepisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych znajdą zastosowanie
wyłącznie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętych po dacie wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2021 r.). Co do
zasady, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia
2021 r. stosowane będą przepisy dotychczasowe (PZP z 29.01.2004 r.).

1 .

2 .

3 .



0 5 ODRĘBNA REGULACJA DOTYCZĄCA 
ZAMÓWIEŃ BAGATELNYCH

Kwestia ta dotyczy zamówień, w których wartość jednorazowego zakupu (bez podatku
od towarów i usług) wynosi od 50.000 zł do 130 000 zł (dotychczas zamówienia te były
wyłączone spod regulacji PZP).
 
Uproszczona procedura przetargowa zakłada jedynie:

obowiązek przygotowania przez Zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych
zamówieniach bagatelnych Prezesowi Urzędu (w terminie do 1 marca każdego roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie),
obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień
Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze
udzielenia zamówienia,
ograniczona treść ogłoszenia o zamówieniu (określona w rozporządzeniu ministra
właściwego ds. gospodarki),
możliwość odstąpienia od ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP w
uzasadnionym przypadku.

0 6
WPROWADZENIE KATALOGU NIEDOZWOLONYCH
POSTANOWIEŃ W UMOWACH O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zakaz wprowadzania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, z wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
zakaz naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio
lub pośrednio z przedmiotem umowy lub prawidłowym jej wykonaniem,
zakaz wprowadzania odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi wyłącznie zamawiający,
zakaz możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Przyjmuje się, że ww. katalog ma charakter zamknięty, a nie jest jedynie katalogiem przykładowym.
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Katalog ten wprowadza m.in.:



WPROWADZENIE MAKSYMALNEGO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA ORAZ MINIMALNEJ TREŚCI
UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

0 7

zasada zakazu zawierania umów na czas nieokreślony,
umowy na czas określony zawierane maksymalnie na okres do 4 lat (z wyjątkami),
umowa powinna regulować w szczególności:

planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych i w razie
potrzeby terminy zakończenia określonych części,
warunki zapłaty wynagrodzenia,    
łączną maksymalną wysokość kar umownych,

0 8 WPROWADZENIE NOWYCH ZASAD 
ROZLICZENIA Z WYKONAWCAMI

możliwość udzielania wykonawcom zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy - obligatoryjna zapłata
wynagrodzenia przez Zamawiającego w częściach, po wykonaniu części umowy lub
udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

a w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

wysokość kar umownych za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,
zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany m.in.
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia
– jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
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CZY WIESZ, ŻE .. .

Z dniem 1 stycznia 2021 r. ma powstać jeden wyspecjalizowany sąd do
rozpoznawania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej - sąd
zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dotychczas skargi
były rozpoznawane przez wydziały gospodarcze sądów okręgowych
właściwych dla siedziby zamawiających.



0 9 ZMIANY W ODWOŁANIU 
DO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Zasada, że odwołania w sprawach zamówień wartości równej lub przekraczającej progi
unijne rozpoznawane są w składzie trzyosobowym (dotychczas skład jednoosobowy).
Możliwość odwołania się w większej liczbie przypadków – zniesione ograniczenia
dotyczące czynności podlegających zaskarżeniu w zamówieniach o wartości poniżej
progów unijnych.
Możliwość zaskarżenia postanowień niedozwolonych (klauzul abuzywnych)
stosowanych w przygotowanych przez zamawiających umowach o wykonanie
zamówienia publicznego.
Zmiana wysokości opłaty – zostaje uzależniona od wartości i rodzaju zamówienia –
maksymalnie może wynosić 20.000 zł (dotychczas jedna stała opłata w wysokości
15.000 zł).

1 0 ZMIANY W SKARDZE NA ORZECZENIE 
KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Wydłużenie terminu do wniesienia skargi z 7 do 14 dni.
Zmniejszenie opłaty od skargi z pięciokrotności (5x) na trzykrotność (3x) wpisu od
odwołania do KIO.
Utworzenie wyspecjalizowanego sądu do rozpoznawania skarg -  sądu zamówień
publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Od wyroku sądu lub postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
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Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę
prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, obsługę w zakresie cen transferowych, compliance i outsourcing
księgowy. Świadczymy usługi w biurach w Warszawie, Katowicach i Toruniu, a nasz zespół liczy blisko 
70 specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych.
 
Współpraca z Andersen Global – wiodącą organizacją doradczą na świecie, pozwala nam działać globalnie.
Obecnie organizacja skupia ponad 5 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 
167 lokalizacjach na świecie. 

Z A P R A S Z A M Y  D O  K O N T A K T U
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

dr Tomasz Srokosz
radca prawny, partner
 
+48 512 286 226
tomasz.srokosz@AndersenTaxLegal.pl

Patrycja Fingas
radca prawny
 
+48 32 731 68 70
patrycja.fingas@AndersenTaxLegal.pl 

Adrian Luty
aplikant radcowski
 
+48 32 731 68 97
adrian.luty@AndersenTaxLegal.pl 

Andersen Tax & Legal, Poland
ul. Chorzowska 150 | 40-101 Katowice
 
T: +48 32 731 68 50
E: katowice@AndersenTaxLegal.pl
 
www.AndersenTaxLegal.pl
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