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W najnowszym numerze Biuletynu Euro Info ukazał się artykuł analizujący zmiany, jakie wprowadzono nową
ustawą Prawo zamówień publicznych, z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw.
fragment artykułu z Biuletynu Euro Info 7/2020

(...)
Nowe podejście do zamówień publicznych
W toku procesu legislacyjnego wyraźnie podkreślano, iż nowa ustawa ma służyć podnoszeniu efektywności
systemu zamówień publicznych, a jednym z ważniejszych środków do osiągnięcia tego celu ma być zwiększenie
udziału i wzmocnienie pozycji MŚP w postępowaniach. Analiza poszczególnych instytucji uregulowanych w
przepisach PZP potwierdza, iż ustawodawca rzeczywiście podjął szereg konkretnych działań ukierunkowanych na
osiągnięcie przywołanego celu. Oczywiście nowe regulacje nie są całkowicie wolne od wad czy niedoskonałości.
Uprawniony jest jednak wniosek, że pod względem koncepcyjnym jest widoczna wyraźna zmiana podejścia
polskiego prawodawcy do funkcji prawa zamówień publicznych, które, nie rezygnując z ochrony konkurencji i
zapewniania równego traktowania wykonawców, rozwija i wzmacnia instrumenty pozwalające na podniesienie
efektywności procesów zakupowych. Natomiast z perspektywy przedsiębiorców uwagę zwraca przede
wszystkim:
dążenie do eliminowania barier dostępu do rynku zamówień publicznych,
ograniczanie formalizmu postępowań, w szczególności przez uelastycznienie procesu weryﬁkacji
podmiotowej przedsiębiorców i zasad składania dokumentów,
rozbudowa instytucji stymulujących transfer wiedzy i dialog pomiędzy instytucjami zamawiającymi a
przedsiębiorcami,
równoważenie pozycji stron umów w sprawie zamówienia publicznego oraz dalsze wzmacnianie sytuacji
prawnej przedsiębiorców w odniesieniu do takich wyzwań, jak waloryzacja kontraktów czy płatności
częściowe,
rozbudowa regulacji dotyczących środków ochrony prawnej,
a przede wszystkim wyraźne zobowiązanie zamawiających do organizowania i prowadzenia postępowań w
sposób ukierunkowany na uzyskanie jak najlepszych efektów w relacji do środków, w paradygmacie best
value for money (…).
Z pewnością jednak dla każdego przedsiębiorcy podstawowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie o praktyczne
znaczenie tych założeń – jak sprawić, by wspomniane cele nie pozostały jedynie w sferze planów, lecz aby
realnie oddziaływały i usprawniały udział przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych? Syntetyczna
odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi następująco: jeżeli podczas stosowania określonych przepisów prawa
zamówień publicznych zostaną zidentyﬁkowane dwa możliwe sposoby ich zastosowania, należałoby wybrać ten,
który w większym stopniu będzie realizował przywołane cele i założenia (...).
Zasada ochrony konkurencji i równego traktowania wykonawców
Wymienione zasady są ze sobą ściśle powiązane, a przestrzeganie każdej z nich warunkuje realizację
pozostałych. Obowiązek zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyraża nakaz
powstrzymywania się od nieuzasadnionego obiektywnymi względami preferowania – bezpośrednio lub pośrednio
– poszczególnych wykonawców. Tym samym oznacza również zakaz dyskryminowania poszczególnych
wykonawców oraz nieuzasadnionego ograniczania kręgu dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Zasada ta jest realizowana przez bardzo wiele przepisów PZP. Szczególnie jasno wyrażono ją w

3
regulacji dotyczącej formułowania wymogów zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia.
Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający ma obowiązek określić w opisie
przedmiotu zamówienia wymagane cechy oczekiwanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Co szczególnie
istotne, przedmiotu zamówienia zasadniczo nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Odstąpienie od tego zakazu możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy nie sposób inaczej
precyzyjnie opisać przedmiotu zamówienia. Jednak nawet w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek dopuścić
możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych względem wskazanych w dokumentach zamówienia i określić
kryteria równoważności.
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Cały artykuł dostępny jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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