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Prezes Stowa rzYszenia Prawa Zamówień Publicznych

|-) ľojekt nowej ustawy - Pľawo zamówień pu-

)J Slirrnych, poddany obecnie konsultacjom
l spolecznYm, jest pľojektem długo wyczeki-

Wanym. Śľodowiska zamawiających i wykonawców
oraz ekspertőw đzlałających na ľynku zamówień pu-
blicznych już od dawna zgłaszały konieczność nowe -

lizacji ustawy (któľa wskutek licznych zmian stała
się mało czytelna\, a nawet napisania jej w całości od
nowa.

cji ujmującej ľównież pľoblematykę objętą obecnie
ustawą o koncesji na ľoboty budowlane lub usługi
oIaZ uStawą o partneľStwie publiczno-pľywatnym.
Stworzenie czegoś na wzőr ,,kodelĺsu kontraktów
publicznych" (w krajach zachodnich mówi się
ľaczej o rynku szeľoko ľozumianych ,,government
contracts") pozwoliłoby na kompleksowe i spójne
unolmowanie probIematyki związanej z tego typu
umowami.

Już po pobieżnej lektuľze pľojektu widać, iż jego po-

szczegőlne części wymagają jeszcze pewnego dopra_
cowania, usunięcia pewnych niedoľóbek legislacyj-
nych i nadania spójności z pozostałymi pľzepisami.
Zapewne stanie Się to w toku pľocesu legislacyjnego.

Usterki projektu w pewnym sensie związane są za-
pewne z rozlegľością nowego aktu. To prawie 700 aľ-
tykułów z których część zawiera liczne jednostki
redakcyjne. Nie należy jednakże, moim zdaniem, bić
na alarm z powodu obszeľności nowej ustawy. Do-
tychczasowe pľzepisy ustawowe zosÍały m.in. ľozbu-
dowane o regulacje zawarte dotychczas w aktach wy-
konawczych (jak np. w ľegulaminie ľozpoznawania
odwołań), doskonale Znane uczestnikom rynku za-
mówień publicznych. Projekt Za to na nowo SyStema-
tyzuje materię ustawową i ją porządkuje. Co do zasa-
dy to dobra zmiana, nawet jeżeli uchwalenie ustawy
w tak obszeľnym kształcie wiązać się będzie z ko-
niecznością podjęcia trudu nauczenia się na nowo tej

systematyki, aby uzyskać biegłość w poľuszaniu się
po tym akcie.

Szkoda, że dokonując upoľządkowania mater7i ,,za-
mówieniowej" nie pokuszono się jednak o wyplaco-
wanie jednej całościowej regulacji dla kontraktowa-
nia projektów z udziałem sfery publicznej - regula-

Część ľozwiązaí przewidzianych w pľojekcie była
od dawna postulowanych przez różne śľođowiska.
Chciałoby się wręcz powiedzieć: ,,Nareszcie!", mocno
trzymając kciuki, aby rczwiązania te nie przepadły
W toku procęsu legislacyjnego.

Wiele postulatów odzwierciedlonych w projekcie
ustawy zgłoszonych było m.in. pľzez Stowarzyszenie
Prawa Zamőwiefl Publicznych. Mam nađzieję, że
utľZyma się pomysł ograniczenia liczby sądów okľę-
gowych rozpoznających skaľgi na orzeczenia I(Io
do jednego sądu - Sądu okręgowego w Waľszawie,
wydłużenie terminu na złożenie skargi do sądu na
wyrok I(Io czy zmniejszenie opłaty od niej. Pozytyrłr-
nym dla rynku sygnałem jest ľównież projektowane
pľzywrócenie instytucji skargi kasacyjnej dla stľon
i uczestników postępowania skargowego' Załuję jed-
nak, że przy tej okazji nie uporządkowano i nie
dopľecyzowano pľzepisów o skaľdzę na orzeczeria
Iío, któľe wydają się obecnie niewystaľczające.

Iűlka dobľych r ozw iązafi przewidziano w odniesieniu
do I(Io, nie tylko w zakresie pľowadzonego przed nią
postępowania odwoławczego (jak np. trzyosobowe
składy orzekające czy pełne otwaľcie postępowania
odwoławcze go w zaĺlőwieniach podpľogowych), ale
rőwnież i samej Izby (podwyższeníe pľogu wymagań
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co do kwalifikacji członków I(Io czy większa niez'a-

leżność od Prezesa I]ZŁ ktőľy w myśl pľojektu prze-

stać ma wykonywać czynności z zakľesu prawa pra-

cy wobec członków lzby). Szkoda jednak, że przy tej

okazji nie uregulowano wielu innych kwestii związa-

ny ch z postępowaniem odwoławczym.

Wyczekiwane ľegulacje dotyczące niedozwolonych

klauzul umownych w zamówieniach publicznych

spľowadzają je - być może nawet wbrew intencjom

autorów pľojektu - do ,,rażącej" nieproporcjonalności

rozkładu pľaw i obowiązków stron umowy, w tym ,,ra-

żąco" wygőrowanych kaľ umownych, tak jakby dys-

pľopoľcja nie-rażąca miała być dozwolona. Również,

o ile sama idea postępowania koncyliacyjnego _ jako

sposobu na pozasądowe rozwíązanie spoľów między
zamawíającym a wykonawcą _ jest interesująCa, o tyle
pľzepisy ją w ďr ażające wryma gaj ą dopracowania. Prze-

myślenia Wymaga m.in.to, CZy na pewno powinno być

to postępowanie obligatoryjne dla największych za-
mówień.

Dziwi jednocześnie bľak realizacji w projekcie postula-
tów uregulowania sytuacji pľawnej wykonawcy, który
nie zdobył zamówienia, a następnie dowiódł w sądzie,
że wybieľając ofeľtę konkurenta zamawiający naruszył
pľawo. obecne przepisy są Stanowczo niewysiarczają-
ce. W pľojekcie nie ma przykładowo śladu po pomyśle
zmian dotyczących odszkodowania na rzecz takíego
wykonawcy. Propozycje dotyczące tych kwestii zgłasza-
ło zarówno Stowarzyszenie Pľawa Zamőwieí Publicz-
nych' jak i inne śľodowiska, co więcej _ pewne rozwią-
zania (zryczałtowane odszkodowanie w wysokości l%
wrynagrodzenia ofertowego, nie więcej niż I00 tys' zł)
zawierała rząđowa,,I(oncepcja nowego Prawa Zamó-
wień Publicznych" z CzeÍwca ub. roku. Miejmy nadzie-
ję, że w wyniku konsultacji społecznych zostanie do-

stľzeżona potrzeba zmian przepisów w tym zakresie.
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