
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH



DIAGNOZA RYNKU

Zamówienia 
publiczne generują 

rocznie ok. 10 % PKB.

Wartość rynku 
zamówień to: 230 mld 

złotych rocznie, z czego 
aż 71 mld zł wydawane 

jest poza ustawą, 
w tym poniżej progu 
stosowania ustawy – 

37,1 mld zł.

Aż 86% postępowań 
prowadzonych jest 
w trybie przetargu 
nieograniczonego.



PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

mała liczba ofert składanych w postępowaniach

niski udział sektora MŚP

brak instrumentów wspierających innowacje

wydatki bez powiązania z celami strategicznymi państwa



PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA C.D.

nacisk na wymogi proceduralne zamiast na jakość

skomplikowane procedury

niska pewność prawa (nieprzejrzyste przepisy,  
niejednolite orzecznictwo)

nierównomierny rozkład ryzyk stron umowy

nieefektywny system kontroli



CELE NOWEJ USTAWY

wyrównanie szans MŚP

wzrost konkurencyjności zamówień

wsparcie innowacyjności

realizacja polityki państwa (wzrost gospodarczy, miejsca pracy)

zamówienia jako narzędzie inwestycyjne

best value for money – efektywność zamiast formalizmu



PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     

uwzględnienie wszystkich etapów zamówienia publicznego:  
od planowania do realizacji

opracowanie kompleksowej regulacji zamówień: klasycznych 
(powyżej i poniżej unijnych progów), sektorowych, obronnych, 
zagadnień ustrojowych i środków odwoławczych

POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA

#NOWEPZP: ETAPY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



#NOWEPZP: PLANOWANIE POSTĘPOWANIA

obowiązek identyfikacji zamówień strategicznych i określenia 
dla nich strategii zakupowych przez centralne organy 

kwartalna aktualizacja rocznych planów postępowań

możliwość organizacji spotkań z wykonawcami dot. planów  
zakupowych

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

analiza przed zamówieniem: rozeznanie rynku, analiza zasadności 
udzielenia i wykorzystania dostępnych trybów i narzędzi

zmiana nazwy „dialog techniczny” na konsultacje rynkowe, prostsze 
zasady, usunięcie barier

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: UPROSZCZENIE PROCEDUR

uproszczona procedura poniżej progów UE: zachowanie zasad; elastyczne 
narzędzia, np. negocjacje; mniejsze wymagania – prostsze ogłoszenia  

przejrzystość reguł powyżej progów UE: odformalizowanie trybów, w tym  
partnerstwa innowacyjnego – poszerzenie definicji i szersze dopuszczenie  
stosowania, nowe zasady konkursu

ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z zamówienia,  
doprecyzowanie przesłanek fakultatywnych

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

zasada proporcjonalności praw i obowiązków stron

otwarty katalog klauzul abuzywnych

w umowie o zamówienie publiczne obowiązkowo: termin wykonania umowy  
określony w dniach, miesiącach lub latach, klauzule waloryzacyjne w dłuższych 
umowach

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: WSPARCIE MŚP

w zamówieniach poniżej progów unijnych
obowiązek dostosowania warunków udziału do możliwości MŚP

wzmocnienie podziału zamówienia na części

obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

wyznaczenie jednego sądu w sprawach dot. zamówień publicznych

szersza możliwość odwołań ws. zamówień poniżej progów UE

wydłużenie terminu na zaskarżenie orzeczenia KIO

trzyosobowe składy KIO, jako zasada

obniżenie opłat sądowych od skarg na orzeczenia KIO

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: ZARZĄDZANIE PROCESEM WYKONANIA UMOWY

zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia

ewaluacja kontraktu – raport z realizacji zamówienia zawierający: rzeczywistą  
kwotę i ocenę sposobu realizacji oraz wnioski na przyszłość

Izba Koncyliacyjna w KIO, ułatwiająca sprawne,  ugodowe zakończenie  
sporów na etapie realizacji umowy

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

współpraca organów kontroli: powołanie komitetu ds. kontroli  
w zamówieniach – forum wymiany informacji i uzgadniania stanowisk

upublicznianie informacji pokontrolnych na stronach internetowych

listy sprawdzające (tzw. checklisty) jako obowiązkowe narzędzie; 
opieranie kontroli na analizie ryzyka 

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA



#NOWEPZP: ZMIANA GŁÓWNEJ MISJI UZP

kształtowanie dobrych praktyk 

tworzenie wzorcowych dokumentów

doradztwo dla zamawiających (wsparcie przez infolinię)

szeroko rozumiana edukacja

baza danych o zamówieniach 

w Wielkiej Brytanii odpowiednik UZP takimi działaniami 
zwiększył udział MŚP w rynku zamówień do 25 proc. 

PLANOWANIE     PRZYGOTOWANIE     UDZIELENIE     POSTĘPOWANIE
ODWOŁAWCZE REALIZACJA
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