
Poznaj najważniejsze zmiany 

w prawie zamówień publicznych

Stan prawny – luty 2010

Czy wiesz, jak w praktyce stosować
znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych?

Skorzystaj z jednoznacznych i konkretnych interpretacji 
ekspertów - zastosuj wskazówki sędziów KIO, 
sądów okręgowych i SN w Twoim postępowaniu!

W numerze:
 • Kto może ubiegać się o udział w przetargu?
 •  Likwidacja protestu – jak teraz będzie wyglądało postępowanie 

odwoławcze?
 •  Nowe zasady składania wyjaśnień treści siwz! 
 •  Czy zawsze jest obowiązkowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
 •  Na jakim etapie realizacji zamówienia zamawiający powinien zwrócić 

poręczenie bankowe?
 •  Jak nie narazić się na zarzut dzielenia zamówienia w celu uniknięcia 

stosowania ustawy Pzp?

Dopiero co udało Ci się zapoznać ze zmianami tzw. małej nowelizacji ustawy 
Pzp, a przed Tobą kolejna rewolucja w zamówieniach publicznych…

- tym razem radykalna.

Sam dobrze wiesz, że zmiany nie będę kosmetyczne. Nowe pojęcia, nowe 
terminy, nowe obowiązki…, ale także, o czym nie mówi się zbyt często, nowe 
możliwości i to zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

Nagromadzenie takiej ilości zmian w tak krótkim czasie spowodowało daleko 
idącą ostrożność w prowadzeniu postępowań. Żadna ze stron nie chce popełnić 
błędu, tym bardziej, że jak stanowią znowelizowane przepisy, skarga do sądu 
słono kosztuje.

Dlatego już dziś przygotuj się do bezbłędnego stosowania 
znowelizowanej ustawy Pzp!

Sprawdź koniecznie, czy właściwie ją interpretujesz!

Kto może ubiegać się o udział w przetargu?
Nowe przepisy zasadniczo zmieniły sposób stawiania warunków udziału w 
postępowaniu, jak i sposób ich oceny. Czy wiesz, jak należy interpretować art. 
26 ust 2b ustawy Pzp mówiący o tym, że wykonawca może polegać na wiedzy, 
doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków? 

Czy wiesz:
Jak wygląda zatem odpowiedzialność wykonawcy? 
Czego może zażądać zamawiający? 
Jakimi ograniczeniami objęci są wykonawcy oraz podwykonawcy?

Nie ryzykuj! Sprawdź, orzecznictwo!

Likwidacja protestu – jak teraz będzie wyglądało 
postępowanie odwoławcze?
Jak doskonale się orientujesz instytucja protestu została zlikwidowana. Ale czy 
oznacza to, że zamawiający nie ma już żadnych szans? Zgodnie z nowymi 
przepisami środkami ochrony prawnej w postępowaniach o zamówienie są tylko 
odwołanie do KIO i skarga do sądu. 

Czy wiesz:
Jakie faktycznie skutki będzie miała likwidacja protestu?
W jaki sposób korzystać ze środków ochrony prawnej?

Nie ryzykuj! Sprawdź, orzecznictwo!

Nowe zasady składania wyjaśnień treści siwz! 
Po zmianach ustawy Pzp zamawiający będzie musiał otrzymać od wykonawcy 
zapytanie do siwz nie później niż z upływem dnia, w którym mija połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Wydaje się być to zmiana korzystna dla 
zamawiających, czy jednak na pewno? 

Zmiana będzie z pewnością korzystna dla zamawiających, którzy dzięki 
skróceniu terminu składania przez wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści 
siwz nie będą musieli przedłużać prowadzonych procedur. Dla wykonawców 
z kolei oznacza to konieczność składania zapytań na wczesnym etapie 
postępowania.

Czy wiesz:
Kiedy możliwe będzie przedłużenie terminu składania ofert? 
Jaki jest cel zmiany przepisu art. 38 ustawy Pzp? 
Jakie skutki niesie za sobą nowe rozwiązanie?

Nie ryzykuj! Sprawdź, orzecznictwo!

Jak poprawnie interpretować nowe przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych?
To oczywiście nie wszystkie zmiany – jak sam zdążyłeś się już przekonać – jest 
ich naprawdę wiele. O pomyłkę łatwiej niż kiedykolwiek przedtem. Wątpliwości 
pojawiają się na każdym kroku. 

Dlatego możesz mieć kłopoty z odnalezieniem się w gąszczu przepisów bez 
względu na to czy jesteś wykonawcą czy zamawiającym. 

Tymczasem artykuły w prasie traktują znowelizowaną ustawę wyrywkowo, 
przedstawiając ogólne założenia. Komentarze, o ile się w ogóle pojawiają, są 
mało konkretne, a w dodatku napisane językiem niewiele różniącym się od 
tekstu przepisów.

Jak nie pogubić się w tych zmianach? Jak nie popełnić błędu? Jak zamawiający 
powinien przeprowadzić postępowanie? Kiedy wykonawca ma szansę wygrać 
przetarg?

Poznaj wyroki KIO, sądów okręgowych i SN!

Znajdziesz je w publikacji „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”. Zastosuj 
się do wskazówek sędziów w Twoim postępowaniu, a zyskasz pewność, że 
właściwie postępujesz, szczególnie teraz, gdy ustawodawcy nie ułatwią Ci pracy. 

Dzięki publikacji „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”:
 •  dowiesz się, jak KIO postąpiła w sprawie podobnej do Twojej, 
 •  sprawdzisz, w jaki sposób interpretować znowelizowane 

przepisy ustawy Pzp,
 •  upewnisz się, jak konkretnie masz postępować, 

by nie narazić się na zarzuty.

Dołącz do Czytelników „Zamówień publicznych w orzecznictwie” a będziesz 
mógł być spokojny, że nie popełnisz błędu w postępowaniu i żadna sytuacja Cię 
nie zaskoczy.

Koniecznie sprawdź, czy wiesz:
 •  Jak powinno wyglądać zamówienie w trybie z wolnej ręki? 

– poznaj wytyczne KIO!
 •  Co może zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie realizuje umowy?
 •  Jak zamawiający może sprawdzać warunki udziału w postępowaniu?
 •  Podział zamówienia – sprawdź, czy znasz wszystkie niuanse 

i nie popełnij błędu!
 •  W jakiej formie zamawiający może udzielić wyjaśnień siwz?
 •  Jakich czynności powinien dokonać zamawiający 

przed unieważnieniem postępowania?
 •  Czy można zwiększyć wynagrodzenie ryczałtowe na nadzór inwestorski?
 •  Kiedy zastrzeżenie w treści oferty tajemnicy przedsiębiorstwa nie łamie 

zasady jawności?
 •  Czy pominięcie jednego z wykonawców przy otwarciu ofert 

może skutkować unieważnieniem postępowania?

Wskazówki sędziów – dla Ciebie, całkowicie bezpłatnie

Teraz masz wyjątkową okazję. Możesz otrzymać bez żadnych opłat 
najnowszy numer miesięcznika „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”!

Nie zwlekaj! Skorzystaj z tej możliwości i dowiedz się, jak interpretować i 
stosować w postępowaniach zmienione przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych!

W każdym numerze „Zamówień publicznych w orzecznictwie” 
znajdziesz:
 • Tezy wraz z sygnaturą wyroku i jego omówieniem 
 • Komentarz eksperta napisany łatwym i przystępnym językiem 
 •  Podział tematyczny, ułatwiający szybkie znalezienie interesującego 

wyroku, 

MAM DLA CIEBIE NAJNOWSZY BEZPŁATNY I BEZZWROTNY 
NUMER ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ORZECZNICTWIE

Przeczytaj, co radzą eksperci, poznaj wyroki, a gwarantuję Ci, że będziesz mieć 
kontrolę nad każdym postępowaniem, w którym bierzesz udział. Żadna zmiana 
prawa nie umknie już Twojej uwadze! Poza tym dzięki poznanym wyrokom, 
poradom i wskazówkom ekspertów będziesz mógł odpowiednio wykorzystać 
wszystkie możliwości, jakie daje Ci prawo. 

Dzięki „Zamówieniom Publicznym w orzecznictwie”:

•  Poznasz pułapki i niebezpieczeństwa pozornie neutralnych zapisów
oraz sposoby, które pomogą Ci się przed nimi uchronić.

•  Zobaczysz błędy, które popełnili inni i przekonasz się, jak postępować,
aby nie popełnić ich w przyszłości.

•  Zawsze będziesz na bieżąco – nie umknie Ci żadna istotna zmiana
związana z prawem zamówień publicznych. 

•  Zaoszczędzisz czas – nie będziesz musiał przekopywać się przez setki 
wyroków, aby dotrzeć do interesującego Cię orzeczenia.

Pierwszy numer - całkowicie bezpłatnie
Zamów pierwszy bezpłatny numer! Pamiętaj, że do niczego Cię to 
nie zobowiązuje! 

Kliknij tu, aby otrzymać swój pierwszy bezpłatny numer
„Zamówień publicznych w orzecznictwie” »

Jestem przekonana, że dzięki poradom, jakie znajdziesz w tej publikacji, 
unikniesz wielu nieprzewidzianych kosztów i kłopotliwych sytuacji. 

Czego życzę Ci serdecznie

Katarzyna Czech
Wydawca „Zamówień publicznych w orzecznictwie”


