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INFORMACJA PRAWNA NA TEMAT WYBRANYCH ZMIAN 

W REGULACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NA TEMAT 

SZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW PRAWNYCH WPROWADZONYCH 

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19 

 

1. STOSOWANE SKRÓTY 

nPZP ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

sPZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

pwPZP ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo zamówień publicznych 

suCOVID ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

suPO ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

r.o.n.z. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii 

 

2.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Poniżej przedstawiono omówienie wybranych różnic pomiędzy regulacją zamówień publicznych wynikającą z przepisów 

sPZP oraz nPZP. 

2.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE I TERMINOLOGIA 

1. Struktura ustawy. Zmianie uległa struktura ustawy. W odrębnych rozdziałach uregulowano 

postępowania o udzielenie zamówień klasycznych: o wartości przekraczającej progi unijne 

(Dział II nPZP) oraz o wartości poniżej progów unijnych (Dział III nPZP) – na gruncie sPZP 

uregulowane były w jednym dziale. Od zamówień klasycznych wyraźnie rozdzielono 

zamówienia sektorowe (Dział V). Rozbudowana została regulacja dotycząca umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (Dział VII nPZP). Dział I nPZP zawiera postanowienia wspólne dla 

wszystkich kategorii zamówień (klasyczne, sektorowe, w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa). Uwagi wymaga to, że niektóre zagadnienia zostały uregulowane w innych 

miejscach, niż w sPZP. Przykładowo: postanowienia dotyczące protokołu postępowania, czy 

szacowania wartości zamówienia znajdują się obecnie w Dziale I nPZP (były w Dziale II sPZP). 
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2. Zasada efektywności. Wprowadzono zasadę efektywności (art. 17 nPZP), nakazującą 

zamawiającym udzielanie zamówień w sposób (1) zapewniający najlepszą jakość przedmiotu 

zamówienia w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na realizację 

zamówienia oraz (2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia (w tym społecznych, 

środowiskowych, gospodarczych) w stosunku do poniesionych nakładów. 

3. Zamawiający. Zamawiających podzielono na trzy kategorie: publicznych (art. 4 nPZP), 

sektorowych (art. 5 nPZP) oraz subsydiowanych (art. 6 nPZP). 

4. Dokumenty zamówienia. Wprowadzono pojęcie dokumentów zamówienia; są to dokumenty 

sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne 

niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym SWZ, czy 

opis potrzeb i wymagań. (art. 7 pkt 3 nPZP) 

5. Warunki zamówienia. Wprowadzono pojęcie warunków zamówienia; są to warunki, które 

dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności 

z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów 

oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. (art. 7 pkt 29 nPZP) 

6. Podmiotowe środki dowodowe. Dodano pojęcie podmiotowych środków dowodowych; są to 

środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem JEDZ. (art. 7 pkt 17 nPZP) 

7. Przedmiotowe środki dowodowe. Wprowadzono pojęcie przedmiotowych środków 

dowodowych; są to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub 

robót budowlanych z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji zamówienia. (art. 7 pkt 20 

nPZP) 

8. Plany postępowań. Zamawiający mają obowiązek publikować plany postępowań w BZP oraz 

zapewnić aktualność tych planów – tj. publikować ich aktualizacje. (Art. 23 nPZP) 

9. Próg stosowania ustawy. W zakresie zamówień klasycznych ustawę stosuje się do 

zamówień o wartości co najmniej 130 000 zł. (art. 2 nPZP) 

2.2. WYŁĄCZENIA, TRYBY NIEKONKURENCYJNE 

10. Wyłączenia przedmiotowe. Zasadniczo nie uległa istotnym zmianom regulacja wyłączeń 

przedmiotowych. Wyłączenie dotychczas uregulowane w art. 4d ust. 1 pkt 1 sPZP obecnie jest 

uregulowane w art. 11 ust. 5 pkt 1 nPZP. W przepisach nPZP nie ma obecnie wyłączenia 

dotyczącego umów o zarządzanie PPK, niemniej na podstawie art. 7 ust 2a ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych przepisów nPZP nie stosuje się 

do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenia PPK, jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż progi unijne. 

11. Negocjacje bez ogłoszenia. Nie uległy zmianie przesłanki stosowania trybu negocjacji bez 

ogłoszenia. 

12. Wolna ręka. Zasadniczo nie uległy zmianie przesłanki udzielania zamówień w trybie z wolnej 

ręki. Wśród zmian dotyczących tego trybu warto wskazać, że przesłanki dopuszczalności 

zamówienia in-house muszą występować przez cały okres, na jaki została zawarta umowa. 

Zamawiający ma obowiązek zamieszczania w BZP ogłoszenia o wystąpieniu tych okoliczności, 
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w terminie 30 dni po upływie każdych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (art. 214 ust. 4 

nPZP). Rozszerzono i wzmocniono zakaz podwykonawstwa w zamówieniach in-house (art. 

214 ust. 9 nPZP). 

2.3. TRYBY, USŁUGI SPOŁECZNE, KONKURS 

13. Tryby. Zamówienia o wartości równej lub większej od progów unijnych mogą być udzielone w 

znanych dotychczas trybach (przetargi nieograniczony i ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, 

wolna ręka). Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych mogą być udzielone w (całkowicie 

nowym) trybie podstawowym albo w trybie partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia bądź z wolnej ręki. W nowej ustawie całkowicie zrezygnowano z tego trybu 

zapytania o cenę przewidzianego w przepisach sPZP. 

14. Tryb podstawowy. Całkowitą nowością wprowadzoną przez przepisy nPZP jest tryb 

podstawowy (art. 275-296 nPZP). Tylko w warstwie terminologicznej jest to jeden tryb. W 

praktyce przewidziane zostały trzy różne tryby zwane wariantami: 

a) wariant bez negocjacji (zasadniczo analogiczny do przetargu nieograniczonego, SWZ 

określa wszystkie wymagania dotyczące zamówienia, wykonawca składa od razu 

ostateczną ofertę), 

b) wariant z negocjacjami fakultatywnymi (można go nazwać przetargiem 

nieograniczonym z możliwością zarządzenia przez zamawiającego „dogrywki” pomiędzy 

wykonawcami – zamawiający wraz z ogłoszeniem udostępnia SWZ, która określa 

wszystkie wymagania dotyczące zamówienia, wykonawcy składają oferty jako oferty 

zasadniczo ostateczne, z tym zastrzeżeniem, że po ich otrzymaniu zamawiający może, 

ale nie musi, zarządzić przeprowadzenie negocjacji, które mogą dotyczyć wyłącznie 

elementów treści ofert podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert i nie mogą 

prowadzić do zmiany treści SWZ, zaś po zakończeniu negocjacji składane są oferty 

dodatkowe), 

c) wariant z negocjacjami obligatoryjnymi (wraz z wszczęciem postępowania 

zamawiający udostępnia jedynie opis potrzeb i wymagań, w odpowiedzi na ogłoszenie 

wykonawcy składają oferty wstępne, następnie zamawiający zaprasza wykonawców do 

negocjacji, przy czym negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie 

potrzeb i wymagań oraz mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego 

efektywności, po zakończeniu negocjacji zamawiający opracowuje SWZ i zaprasza 

wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, na podstawie których wybiera wykonawcę). 

W wariantach z negocjacjami fakultatywnymi i obligatoryjnymi zamawiający może ograniczyć 

liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji (stosując wskazane w tym celu kryteria 

oceny ofert). Liczba ta nie może być mniejsza niż 3. 

Postępowanie jest wszczynane poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

Termin składania ofert, liczony od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, nie może być krótszy 

niż 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych. Termin składania ofert 

dodatkowych (wariant z negocjacjami fakultatywnymi), liczony od dnia przekazania 
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zaproszenia do ich złożenia, wynosi nie mniej niż 5 dni. Termin składania ofert ostatecznych 

(wariant z negocjacjami obligatoryjnymi), liczony od dnia przekazania zaproszenia do ich 

złożenia, wynosi nie mniej niż 5 dni dla zamówień na usługi lub dostawy oraz nie mniej niż 10 

dni dla zamówień na roboty budowlane.  

W trybie podstawowym oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji jest przedkładane wraz z ofertą składaną w 

odpowiedzi na ogłoszenie (art. 273 ust. 2 nPZP), przy czym nie stosuje się przepisów o JEDZ 

(art. 266 w zw. z art. 125 ust. 2 nPZP). Podmiotowe środki dowodowe składane są przez 

wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia. (art. 274 ust. 1 nPZP) 

15. Usługi społeczne: Istotnej zmianie uległa regulacja udzielania zamówień na usługi społeczne 

i inne szczególne usługi (art. 359-361 nPZ). Ogólnie rzecz ujmując, zamówienia klasyczne na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro są, co do zasady, 

udzielane tak jak inne zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych, zaś 

zamówienia o wartości równej lub większej niż 750 000 euro są udzielane zgodnie z przepisami 

regulującymi udzielanie zamówień o wartości powyżej progów unijnych. Przepisy Działu IV 

Rozdziału 4 przewidują pewne odrębności, polegające na możliwości określenia szczególnych 

warunków udziału, a nadto, dla zamówień o wartości co najmniej 750 000 euro, możliwości 

zastosowania pewnych uproszczeń proceduralnych. Co istotne, w postępowaniach 

dotyczących takich zamówień można składać odwołania do KIO. 

16. Konkurs: Istotnie zmieniona i rozbudowana została regulacja prawna konkursu (art. 325-358 

nPZP). Celem konkursu może być wybór pracy konkursowej o charakterze twórczym, 

dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, 

projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, 

przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego 

(art. 325 ust. 1 nPZP). Co istotne, w odniesieniu do zamówień o wartości powyżej progów 

unijnych, których przedmiotem są usługi projektowania architektonicznego lub projektowania 

architektoniczno-budowlanego udzielanych w trybie m.in. przetargu nieograniczonego lub 

przetargu ograniczonego prawodawca nałożył obowiązek poprzedzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego konkursem (art. 325 ust. 2-3 nPZP). Wprowadzono 

również swego rodzaju „tryby” konkursu: konkurs ograniczony oraz konkurs nieograniczony. W 

konkursie nieograniczonym w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie prace konkursowe mogą 

przedstawić wszyscy zainteresowani (art. 338 nPZP), natomiast w konkursie ograniczonym 

wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, zaś prace 

składają wyłącznie uczestnicy zaproszeni (art. 339 nPZP). W konkursie ograniczonym 

zamawiający zaprasza uczestników do przedłożenia prac konkursowych stosując podstawy 

wykluczenia, warunki udziału lub kryteria selekcji. Rozróżniono również konkursy 

jednoetapowe oraz dwuetapowe (art. 329 nPZP). W konkursach dwuetapowych najpierw 

uczestnicy sporządzają prace studialne, by w drugim etapie wykonać prace konkursowe na 

podstawie tych prac studialnych. Zamawiający może ograniczyć liczbę uczestników, którzy 

zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu. Prawodawca wprowadził dość szczegółową 

regulację regulaminów konkursów (art. 333-334 nPZP). Na uwagę zasługuje to, że nagrodą 

może być już nie tylko, jak pod rządami sPZP, „szczegółowe opracowanie pracy konkursowej” 

(art. 111 sPZP), ale „wykonanie usług na podstawie wybranej pracy konkursowej” (art. 326 

nPZP). 
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2.4. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA, TREŚĆ DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA 

17. Analiza potrzeb i wymagań. Zamawiający publiczni mają obowiązek sporządzić przed 

wszczęciem postępowania analizę potrzeb i wymagań, zmierzającą do określenia 

optymalnego modelu zaspokojenia potrzeb zamawiającego. (art. 83 nPZP) 

18. Szacowanie wartości zamówienia. Nieznacznie zmodyfikowano reguły dotyczące 

szacowania wartości zamówienia. Dodano wprost obowiązek łącznego szacowania wartości 

zamówień udzielanych przez jednostki organizacyjne zamawiającego, jeżeli składa się z kilku 

jednostek, jednocześnie zostawiając możliwość odrębnego szacowania wartości zamówień 

udzielanych przez jednostkę organizacyjną zamawiającego posiadającą samodzielność 

finansową (art. 33 ust. 1-2 nPZP). Wprost wyrażono także obowiązek łącznego szacowania 

wartości planowanych podobnych dostaw (art. 30 ust. 2 nPZP). 

19. Wstępne konsultacje rynkowe. Zamiast dotychczasowego dialogu technicznego 

wprowadzono zbliżoną instytucję wstępnych konsultacji rynkowych (art. 84 nPZP). 

20. Specyfikacja Warunków Zamówienia. Pojęcie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) zastąpiono pojęciem Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

21. Wymaganie wadium. Dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wadium nie może 

wynosić więcej niż 1,5%. Powyżej progów unijnych pozostaje 3% (art. 97 ust. 2 oraz art. 281 

ust. 4 i 299 ust. 3 nPZP). Zamawiający nie mają obowiązku żądania wadium – także powyżej 

progów unijnych (art. 97 ust. 1 nPZP). Ograniczono katalog dopuszczalnych form wadium – 

nie obejmuje on obecnie już poręczeń bankowych i poręczeń przez SKOK. Zmodyfikowano 

reguły dotyczące zwrotu wadium – m.in. zwrotu wadium na wniosek wykonawcy. (art. 98 

nPZP). 

22. Termin składania ofert. Termin składania ofert w postępowaniach dotyczących zamówienia 

o wartości co najmniej równej progom unijnym może wynosić 30 dni, jeżeli składanie ofert 

odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 138 ust. 4 nPZP). 

2.5. POSTĘPOWANIE 

23. Wszczęcie postępowania. Postępowanie w trybach konkurencyjnych jest wszczynane 

poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE (powyżej progów) lub poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia w BZP (poniżej progów) (art. 7 pkt 18, art. 130 ust. 1, art. 276, art. 

298). Dotychczas postępowanie było wszczynane poprzez zamieszczenie ogłoszenia na 

stronie internetowej zamawiającego, co nie mogło jednak nastąpić przed publikacją ogłoszenia 

w Dz.U.U.E. albo upływem 48 godzin od przekazania ogłoszenia. Powiązanie wszczęcia 

postępowania z przekazaniem ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE pozwala precyzyjnie 

określić datę wszczęcia (nie trzeba przewidywać, kiedy ogłoszenie się ukaże w Dz.U.U.E), co 

jest istotne np. w sytuacjach zmiany przepisów (przepisy przejściowe zazwyczaj wiążą 

stosowanie starych przepisów z dniem wszczęcia postępowania). 

24. Forma oferty i JEDZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

poniżej progów unijnych ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji (art. 125 nPZP) składa się w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub 
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w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (przy użyciu profilu zaufanego) lub 

podpisem osobistym (z wykorzystaniem tzw. e-dowodu). Powyżej progów unijnych wymagany 

jest podpis kwalifikowany – forma elektroniczna (art. 63 nPZP).  

25. Podstawy wykluczenia. Wprowadzono zmiany dotyczące podstaw wykluczenia.  

a) Zmiany te dążyły do przeniesienia przesłanek obligatoryjnych do przesłanek 

fakultatywnych. nPZP przewiduje 7 obligatoryjnych podstaw wykluczenia (z czego jedna 

znajduje zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 10 mln euro dla usług i dostaw 

oraz powyżej 20 mln euro dla robot budowlanych) oraz 10 fakultatywnych podstaw 

wykluczenia (art. 108-109 nPZP). Nowe przesłanki zasadniczo nawiązują do 

dotychczasowych, choć są pewne zmiany i nowości. 

b) Wprowadzono nieznaczne modyfikacje regulacji czasu trwania skutków wykluczenia dla 

poszczególnych przesłanek. W szczególności wskazano, że ze względu na wprowadzenie 

zamawiającego w błąd wykonawca będzie wykluczany z postępowań przez okres jednego 

roku, a więc nie tylko w danym postępowaniu. (art. 111 nPZP) 

c) Wprowadzono możliwość niewykluczenia wykonawcy na podstawie niektórych przesłanek 

fakultatywnych w przypadku, gdy takie wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 

nieproporcjonalne. (art. 109 ust. 3 nPZP) 

d) Doprecyzowano instytucję self-cleaningu, jednoznacznie wskazując, że wszystkie trzy 

przesłanki samooczyszczenia muszą występować łącznie. (art. 110 nPZP) 

26. Wyjaśnianie SWZ. Zmianie uległy terminy składania wniosków o wyjaśnienie SWZ i udzielania 

wyjaśnień SWZ. Dla postępowań dotyczących zamówień o wartości co najmniej progów 

unijnych terminy te wynoszą co do zasady: 14 dni (wniosek o wyjaśnienie) i 6 (wyjaśnienie 

SWZ) przed upływem terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 nPZP), zaś dla postępowań 

podprogowych odpowiednio 4 dni (wniosek o wyjaśnienie) i 2 dni (wyjaśnienie SWZ) przed 

terminem składania ofert (art. 284 nPZP). W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie po tym 

terminie zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi. 

27. Zmiana SWZ. W postępowaniach dot. zamówień o wartości co najmniej progów unijnych 

zmiany SWZ wymagające zmiany ogłoszenia (co obejmuje w szczególności zmianę terminu 

składania ofert) nie będą mogły być dokonywane później niż na 48h przed upływem terminu 

składania ofert (zob. art. 137 ust. 5 nPZP). 

28. Zmiany ogłoszeń. W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówienia istotnie zmienia 

charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie 

zmieniają zakres zamówienia, zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie (art. 90 

ust. 3 nPZP). 

29. Procedura odwrócona. W przypadku zastosowania procedury odwróconej zamawiający 

może przewidzieć w SWZ, że JEDZ złoży jedynie wykonawca, którego oferta została oceniona 

najwyżej (art. 139 ust. 1-2 nPZP). Do postępowań o wartości poniżej tzw. progów unijnych nie 

ma zastosowania tzw. procedura odwrócona (art. 266 w zw. z art. 139 nPZP).  

30. Podmiotowe środki dowodowe. Wydano nowe rozporządzenie określające dopuszczalne 

podmiotowe środki dowodowe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy). Zmianie uległ m.in. katalog 

dokumentów przedkładanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Rozszerzeniu 

uległ także m.in. katalog środków dowodowych na potrzeby wykazania spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (rozporządzenie 

dopuszcza obecnie m.in. żądanie w tym zakresie m.in. próbek, opisów i fotografii). 

31. Termin związania ofertą. Zmianie uległ maksymalny termin związania ofertą. Na gruncie 

nPZP wynosi on dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych co do zasady 90 dni, przy 

czym dla zamówień o znacznej wartości (20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla 

dostaw lub usług) 120 dni (art. 220 nPZP). Dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych 

termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni (art. 307 nPZP). Zmodyfikowane zostały 

zasady przedłużania tego terminu (art. 220 i 307 nPZP). Zamawiający ma obowiązek 

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie związania ofertą. (art. 252 nPZP) 

32. Przepisy dot. postępowań podprogowych. Do postępowań o wartości mniejszej niż progi 

unijne stosuje się przepisy regulujące postępowanie o wartości co najmniej równej progom 

unijnym, z wyłączeniem przepisów wprost wymienionych w art. 266 nPZP. 

33. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, ale 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert 

nie musi być publiczne i jawne. Ograniczeniu uległ zakres informacji podawanych po otwarciu 

ofert. (art. 222 nPZP) 

34. Udostępnianie ofert. Sprecyzowano zasady udostępniania ofert wraz z załącznikami, m.in. 

wyznaczono trzydniowy termin na ich udostępnienie. (art. 74 nPZP) 

35. Oświadczenia dot. bezstronności. Rozszerzono katalog osób, które mają obowiązek złożyć 

oświadczenia o zachowaniu bezstronności, wskazując wyraźnie m.in. również kierownika 

zamawiającego i osobę udzielającą zamówienia. Ustawa określa również czas złożenia 

oświadczeń. (art. 56 nPZP) 

36. Jednoczesność rozstrzygnięć. Zamawiający ma obowiązek równoczesnego informowania o 

wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu ofert. (art. 253 nPZP) 

37. Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W trybie przetargu 

ograniczonego wprowadzono instytucję odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu i określono przesłanki takiego odrzucenia (art. 146 nPZP). 

38. Protokół postępowania. Nieznacznie zmieniono regulację sporządzania protokołu 

postępowania, mając na celu uproszczenie tego obowiązku. M.in. nie trzeba podawać w 

protokole informacji zawartych w ogłoszeniu, jeżeli ogłoszenie jest załączone do protokołu. 

Protokół pozostaje jawny i jest udostępniany na wniosek. Wydane zostało nowe 

rozporządzenie określające wzory protokołów. (art. 71-80 nPZP) 

39. Informowanie Prezesa UZP o ofertach i wnioskach. nPZP przewiduje obowiązek 

przekazywania przez zamawiających Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert 

(także ofert dodatkowych, ofert wstępnych, ofert ostatecznych) albo unieważnienia 

postępowania (art. 81 nPZP). 

2.6. UMOWY 

40. Zasada współdziałania. Sformułowano wprost obowiązek współdziałania zamawiającego i 

wykonawcy przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. (art. 431 nPZP) 
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41. Postanowienia zakazane. Określono katalog postanowień zakazanych w umowach. 

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 1) odpowiedzialności wykonawcy 

za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 2) 

naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio 

z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 3) odpowiedzialności wykonawcy za 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; 4) możliwości 

ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości 

lub wielkości świadczenia stron. (Art. 433 nPZP). Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni 

wymóg, nakazujący wyraźne określenie zakresu zamówienia, który na pewno zostanie 

zrealizowany. Prezes UZP będzie publikował przykładowe zakazane postanowienia (art. 469 

pkt 8 nPZP). 

42. Okres obowiązywania umowy. Zgodnie z nPZP umowę zawiera się na czas oznaczony, przy 

czym usunięto na mocy nowelizacji nPZP wymóg, by ten czas był nie dłuższy niż 4 lata (art. 

434 ust. 1 nPZP). Jednocześnie udzielenie zamówień, których przedmiotem są świadczenia 

powtarzające się lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata jest dopuszczalne w przypadku, gdy 

spełnione są przesłanki określone w art. 434 ust. 2 nPZP. 

43. Obligatoryjne elementy treści umowy. Prawodawca wymaga, by umowa w sprawie 

zamówienia publicznego zawierała konkretne kategorie postanowień. Zostały one 

szczegółowo wymienione w art. 436 nPZP. Są to m.in. wymóg określenia limitu wartości kar 

umownych oraz określenie terminu wykonania jako co do zasady liczonego w jednostkach 

czasu (dni/tygodnie/miesiące/lata) od dnia zawarcia umowy. 

44. Waloryzacja. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi 

zawarta na okres przekraczający 12 miesięcy musi zawierać postanowienia dotyczące zasad 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Szczegółowe wymagania co do treści tych 

postanowień określa art. 439 nPZP. 

45. Prawo opcji. Wprowadzono regulację prawa opcji; musi ono zostać zastrzeżone w postaci 

zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które nie mogą 

modyfikować ogólnego charakteru umowy, a nadto muszą określać rodzaj i maksymalną 

wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji. Wykonywanie prawa opcji na podstawie 

postanowień niespełniających tych wymogów podlega unieważnieniu (art. 441 nPZP).  

46. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zmianie uległy niektóre reguły wnoszenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W szczególności warto zwrócić uwagę, że co 

do zasady zabezpieczenie powinno być wnoszone w wysokości nie większej niż 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy, a tylko w uzasadnionych sytuacjach w wysokości 

przekraczającej 5% tej wartości, w żadnym przypadku nie większej jednak niż 10% (art. 452 

ust. 2-3 nPZP). Na uwagę zasługuje również, że w art. 453 ust. 2 nPZP wprost dopuszczono, 

by część zabezpieczenia pozostawiana po zakończeniu realizacji zabezpieczała roszczenia 

zarówno z rękojmi, jak i gwarancji. (art. 449-453 nPZP). 

47. Płatności częściowe lub zaliczki. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy obowiązkowe jest przewidzenie płatności częściowych (ostatnia część nie więcej niż 

50%) albo zaliczek o wartości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia (art. 443 nPZP). 

48. Podwykonawstwo. Przepisy nPZP zawierają odrębny rozdział regulujący zagadnienia 

dotyczące podwykonawstwa (art. 462-465 nPZP). Na uwagę zasługuje, że zgodnie z art. 462 

ust. 2 nPZP zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
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zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (dotychczas, zgodnie z 

art. 36b ust. 1 sPZP był to obowiązek zamawiających). Co również istotne umowa o 

podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

(art. 463 nPZP). 

49. Raport z realizacji zamówienia. Zamawiający mają obowiązek sporządzać raporty z realizacji 

zamówień w przypadkach, gdy na realizację zamówienia wydano o co najmniej 10% więcej niż 

wynosiła cena ofertowa, gdy na wykonawcę nałożono kary umowne w wysokości co najmniej 

10% ceny ofertowej, gdy wystąpiły istotne opóźnienia oraz gdy zamawiający odstąpił od umowy 

lub ją wypowiedział. Zamawiający mogą sporządzać raporty w innych sytuacjach. (art. 446 

nPZP) 

50. Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamawiający mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia 

wykonania umowy zamieścić w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. (art. 448 nPZP) 

2.7. ŚRODKI OCHRONY 

51. Czynności/zaniechania, od których przysługuje odwołanie. Rozszerzono katalog 

zachowań zamawiających, od których przysługuje odwołanie. W szczególności w 

postępowaniach tzw. podprogowych możliwość wnoszenia odwołań nie jest ograniczona do 

określonych kategorii naruszeń ustawy, a nadto wprost wskazano, że podstawą do wniesienia 

odwołania może być (1) sformułowanie niezgodnych z ustawą postanowień wzoru umowy oraz 

(2) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany (art. 513 nPZP). 

Dopuszczalne będzie m.in. wniesienie odwołania od zawarcia aneksu do umowy 

wprowadzającego istotną jej zmianę niezgodnie z przepisami nPZP (art. 513 pkt 3 w zw. z art. 

454 ust. 1 nPZP). 

52. Sąd Zamówień Publicznych. Ustalono, że skargi od wyroków KIO rozpatrywać będzie jeden 

sąd zamówień publicznych – Sąd Okręgowy w Warszawie. (art. 580 nPZP) 

53. Opłata od skargi. Na mocy przepisów pwPZP zmieniona została ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie określenia wysokości opłaty stałej od 

skargi od wyroku KIO. Wynosiła ona dotychczas pięciokrotność wpisu wniesionego od 

odwołania, a wynosić będzie trzykrotność takiego wpisu. 

54. Pełnomocnicy. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba 

sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba 

pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot 

sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, a także pracownik (art. 510 nPZP). Wprowadzono 

także możliwość uzupełniania pełnomocnictwa oraz tymczasowego dopuszczenia 

pełnomocnika niemogącego przedstawić pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem obowiązku jego 

uzupełnienia (art. 511 nPZP). 

55. Komunikacja. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
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postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. (art. 508 nPZP). 

56. Podział kosztów postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 575 nPZP strony oraz 

uczestnik postępowania ponoszą koszty stosownie do wyniku postępowania. Zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania w przypadku uwzględnienia części 

zarzutów odwołania, podział kosztów ustala się proporcjonalnie do liczby zarzutów 

uwzględnionych i oddalonych. Na uwagę zasługuje też, że zamawiający może uwzględnić 

część zarzutów odwołania (art. 522 ust. 4 nPZP). 

57. Termin na wniesienie skargi. Skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia KIO. (art. 580 ust. 2 nPZP) 

58. Skarga kasacyjna. Wprowadzono możliwość wniesienia przez stronę skargi kasacyjnej do 

Sądu Najwyższego od wyroku sądu zamówień publicznych. (art. 590 ust. 2 nPZP) 

59. Składy KIO. Co do zasady odwołania będą rozpoznawane przez KIO w składzie 

trzyosobowym (powyżej progów unijnych) oraz w składzie jednoosobowym (poniżej progów, 

chyba, że Prezes KIO zarządzi inaczej. (art. 487 nPZP). 

60. Polubowne rozwiązywanie sporów. Przepisy nPZP wprowadzają także regulację dotyczącą 

polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umów w 

sprawach zamówień, m.in. przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 591-595 nPZP). 

61. Przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych, 

wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia 

wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się odpowiednio przepisy nPZP. 

2.8. KONTROLE, KARY 

62. Dobrowolna kontrola uprzednia. W postępowaniach dotyczących zamówień o wartości 

równej lub przekraczającej progi unijne obejmujących aspekty związane z innowacyjnością lub 

których przedmiotem jest produkt innowacyjny, a które nie są objęte obligatoryjną kontrolą 

uprzednią, zamawiający może wnieść do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli uprzedniej. 

(art. 614 nPZP) 

2.9. ZMIANY DOKONANE NA MOCY NOWELIZACJI NPZP 

63. Zamówienia bagatelne. Usunięto regulację zamówień bagatelnych. 

64. Okres obowiązywania umowy. Usunięto wskazanie, że umowy są zawierane na czas 

oznaczony nie dłuższy niż 4 lata (pozostał wymóg oznaczenia czasu obowiązywania umowy). 

65. Raport z realizacji. Zmieniono przesłankę obowiązku sporządzenia raportu z realizacji 

zamówienia, wydłużając z 30 do 90 dni okres opóźnienia aktualizujący obowiązek 

sporządzenia raportu dla zamówień o znacznej wartości (co najmniej 20 mln zł dla robót 
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budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw i usług). Dla zamówień niższej od wskazanych 

powyżej kwot obowiązek sporządzenia raportu powstaje w przypadku opóźnienia 

wynoszącego co najmniej 30 dni.  
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3. SPECUSTAWA COVID 

Poniżej przedstawiono omówienie wybranych zmian w suCOVID, spośród tych, które weszły w życie w dniach 

29 listopada 2020 r., 1, 5, 16, 19, 23, 30 i 31 grudnia 2020 r. oraz 1, 5 i 15 stycznia 2021 r. 

66. Wyłączenie stosowania PZP. Ze skutkiem na dzień 29 listopada 2020 r. ponownie 

wprowadzono do suCOVID wyłączenie przedmiotowe stosowania przepisów sPZP do 

zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby 

lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego (art. 6a suCOVID). Następnie ze skutkiem 

na dzień 1 stycznia 2021 r. przepis ten zmieniono w taki sposób, że obecnie wyłącza on 

stosowanie przepisów nPZP (przy niezmienionym kształcie przesłanki wyłączenia stosowania 

tych przepisów).  

67. Publikacja w BZP. W przypadku udzielenia zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów 

sPZP/nPZP na tej podstawie zamawiający ma obowiązek opublikować informację o udzieleniu 

takiego zamówienia w BZP, podając m.in. firmę wykonawcy, opis przedmiotu umowy oraz 

cenę, a także uzasadnienie zastosowania wyłączenia (art. 6a ust. 2 suCOVID). 

68. Możliwość pracy zdalnej w czasie izolacji/kwarantanny. W okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane 

obowiązkowej kwarantannie albo obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za 

zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę i otrzymywać 

wynagrodzenie. (art. 4h-4ha suCOVID) 

69. Badania okresowe. Termin na wykonanie obowiązków dotyczących okresowych badań 

lekarskich pracowników zawieszonych na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii został wydłużony z 60 do 180 dni od dnia odwołania danego stanu (zagrożenia 

epidemicznego/epidemii). (art. 12a ust. 2 suCOVID) 

70. Badania wstępne dla prac administracyjno-biurowych. Wprowadzono regulację, zgodnie 

w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wstępnym 

badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, 

jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w 

warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że 

warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. (art. 12a ust. 5 

pkt 2 suCOVID) 

71. Badania wstępne dla prac innych niż administracyjno-biurowe. Wprowadzono regulację 

wydłużającą w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

dla prac innych niż administracyjno-biurowe, z 30 do 180 dni termin, w którym nie ma 

obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich w przypadku (1) ponownego 

przyjęcia do pracy przez tego samego pracodawcę na to samo stanowisko lub stanowisko o 

takich samych warunkach pracy lub (2) przyjęcia do pracy u innego pracodawcy na dane 

stanowisko jeżeli osoba przyjmowana posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające 

brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania 

lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na 

danym stanowisku, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych. Termin 180 dniowy jest liczony od dnia (1) rozwiązania lub wygaśnięcia 
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poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą lub (2) rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniego stosunku pracy. (art. 12a ust. 5 pkt 1 suCOVID) 

72. Badania wstępne lub kontrolne. Termin, po którego upływie traci moc orzeczenie lekarskie 

wydane przez lekarza nieuprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub 

kontrolnego został wydłużony z 30 do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania 

stanu epidemii. (art. 12a ust. 3 suCOVID). 

73. Wypłaty z FGŚP. Zostały zmienione zasady rozliczania świadczeń i środków wypłacanych na 

podstawie art. 15gg ust. 1-2 suCOVID w związku z przestojem, przestojem ekonomicznym lub 

obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19. (art. 15gg ust. 21 suCOVID). 

74. Tzw. tarcza branżowa 6.0. Przedsiębiorcom prowadzącym wybrane kategorie działalności 

(oznaczone konkretnymi numerami P.K.D., zasadniczo działalność związana ze sprzedażą, 

gastronomią, turystyką, rozrywką, kulturą, edukacją, sportem, organizacją targów), których 

przychód z tytułu prowadzenia tych kategorii działalności spadł o co najmniej 40% przyznano 

prawo do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków 

FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (art. 15gga suCOVID) oraz o 

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs2 suCOVID) oraz wniosku o 

zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2020 (art. 31zo ust. 10 

suCOVID). W art. 15zzzh suCOVID wskazano, że wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15gga, 

15zs2, 31zo suCOVID zgodne z warunkami wskazanymi w komunikacie Komisji Europejskiej 

(Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce. Ustawa upoważnia Radę Ministrów do rozszerzenia/ponowienia 

wsparcia w drodze rozporządzenia.  

75. Zmiana terminu na złożenie wniosku o świadczenia z FGŚP. Termin na złożenie wniosków 

o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 

15g, 15ga oraz 15gg suCOVID, został określony na 10 czerwca 2021 r. Dofinansowania te 

mogą być z kolei udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. (art. 15gh suCOVID). Jednocześnie w 

okresie do dnia 30 czerwca 2021 r. nie stosuje się mechanizmów pomocowych wypłacanych z 

Funduszu Pracy i FGŚP na zasadach określanych zgodnie z art. 28 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

(art. 15gi suCOVID) 

76. Wpływ COVID na umowy pod PZP. W przepisie nakładającym na strony umowy w sprawie 

zamówienia publicznego obowiązek niezwłocznego informowania o (występującym lub 

potencjalnym) wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy wprowadzono zmianę polegającą na tym, że pojęcie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego należy rozumieć nie – jak do tej pory – zgodnie z przepisami sPZP, a 

zgodnie z przepisami nPZP. Rodzi to wątpliwość, czy ów obowiązek informowania dotyczy 

nadal umów zawartych pod rządami sPZP (art. 15r ust. 1 suCOVID). Analogiczna zmiana 

(wprowadzenie odwołania do przepisów nPZP zamiast sPZP) została wprowadzona w 

przepisie dopuszczającym dokonanie odpowiedniej zmiany umowy w reakcji na okoliczności, 

o których mowa w punkcie powyżej. Rodzi to wątpliwości, czy na tej podstawie nadal jest 

dopuszczalna zmiana umów ws. zamówienia publicznego zawartych pod rządami sPZP 

(art. 15r ust. 4 suCOVID). Przepisy te stosuje się odpowiednio do umów zawartych z 

wyłączeniem stosowania nPZP (art. 15r ust. 11 suCOVID). 
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77. Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy. Dodany został art. 15zze4 przyznającym starostom 

prawo do przyznania mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom prowadzącym określone 

kategorie działalności gospodarczej (wskazane konkretnymi kodami P.K.D.), których przychód 

z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 

40% r/r. jednorazowych dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. (art. 15zze4 suCOVID) 

78. Elektroniczne doręczanie przesyłek pocztowych. Na okres do dnia 30 września 2021 r. 

powierzono Poczcie Polskiej świadczenie usługi pocztowej polegającej na przesyłaniu 

przesyłek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

(z użyciem profilu zaufanego) na etapie doręczania. Określone zostały szczegółowe reguły 

dotyczące takich przesyłek. (art. 15zzu10a – 15zzu10j suCOVID). 

79. Wstrzymanie biegu spraw. Na podstawie art. 15zzzzzn1 suCOVID w okresie obowiązywania 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może 

wstrzymać bieg terminów załatwienia spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym 

zawiadamia strony, umieszczając informację na ten temat w BIP, na stronie internetowej 

organu oraz w widocznym miejscu w siedzibie. Dopuszczalne jest ponowne wstrzymanie biegu 

terminu załatwienia spraw za zgodą organu wyższego stopnia. Przepisy te stosuje się 

odpowiednio do przepisów o milczącym załatwieniu spraw.  

80. Przywrócenie terminów. Na organy administracji publicznej nałożono, w okresie 

obowiązywania stanu epidemii, obowiązek zawiadomienia stron postępowania o uchybieniu 

przez nie niektórym kategoriom terminów. Wraz z zawiadomieniem organ ma obowiązek 

wyznaczyć 30 dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu, któremu uchybiono. 

Jednocześnie wydłużono wyznaczony w art. 58 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

termin na złożenie prośby o przywrócenie terminu z 7 do 30 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia terminu. (art. 15zzzzzn2 suCOVID) 
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4. SPECUSTAWA FUNDUSZOWA (SUPO) 

Poniżej przedstawiono omówienie wybranych zmian wprowadzonych do suPO na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku oraz niektórych innych ustaw. 

81. Rozszerzenie zakresu stosowania. Art. 1 ust. 1 suPO zmieniono w ten sposób, że nie odnosi 

się on już do sytuacji związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 wyłącznie w roku 2020, 

ale także w kolejnych latach. Analogiczna zmiana została wprowadzona w tytule ustawy. 

82. Uchylenie upoważnienia do zmiany projektu. Usunięto istniejące wcześniej upoważnienie 

udzielone komitetowi monitorującemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, 

do upoważnienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze uchwały, instytucji 

zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub wspólnego sekretariatu do dokonywania, na 

wniosek beneficjenta zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru 

projektów. (uchylenie art. 4 pkt 2 suPO). 

83. Raportowanie dot. nieprawidłowości spowodowanych przez COVID. Zmienione zostały 

reguły dotyczące raportowania o pomniejszeniach wydatków ze względu na nieprawidłowości 

będące bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, którym nie można było zapobiec 

pomimo dochowania należytej staranności. Sprawozdanie określające kwoty pomniejszenia 

jest przekazywane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych po upływie każdego 

kwartału, a nie miesięcznie, jak do tej pory. (art. 5 ust. 5 suPO) 

84. Uchylenie art. 13 suPO. Uchylony został art. 13 suPO. Przepis ten automatycznie wydłużał o 

30 dni termin składania wniosków o płatność przypadających w okresie do 31 grudnia 2020 r. 

oraz termin zakończenia realizacji projektów o 90 dni, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 

r. Przepis ten upoważniał również właściwe instytucje do wydłużenia tych terminów, nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

85. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio również do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 

(art. 33 suPO) 

86. Zmieniono regulację ograniczającą stosowanie niektórych przepisów ustawy. Do tej pory art. 

34 suPO wskazywał, że art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7-33 suPO stosuje się do dnia 31 grudnia 

2020 r. Obecnie zmodyfikowany został katalog tych przepisów (art. 3, 4, 7-26, 28 oraz 29 suPO)  

oraz wydłużony został termin ich obowiązywania – do dnia 31 grudnia 2023 r. 
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5. ROZPORZĄDZENIE WS. OBOSTRZEŃ 

Poniżej przedstawiono omówienie wybranych uregulowań dotyczących tzw. obostrzeń sanitarnych przewidzianych w 

przepisach r.o.z.n. 

87. Zostało wydanych do tej pory ponad dziesięć kolejnych (zastępujących się kolejno) 

rozporządzeń dotyczących obostrzeń, które dodatkowo były w międzyczasie zmieniane. 

Obecne rozporządzenie (r.o.n.z.) zostało wydane 21 grudnia 2020 r. i weszło w życie 28 

grudnia 2020 r. Od tego czasu zostało już kilkukrotnie zmienione, ostatnio ze skutkiem na dzień 

23 stycznia 2021 r. Wiele obowiązków wyznaczonych przez to rozporządzenie w obecnym 

kształcie obowiązuje do dnia 30 stycznia 2021 r. Poniżej zwracamy uwagę na niektóre przepisy 

tego rozporządzenia. 

88. Obecnie, do dnia 31 stycznia 2021 r. istotnie ograniczone jest korzystanie z usług hotelarskich. 

Zasadniczo korzystanie z takich usług dopuszczalne jest wyłącznie w związku z 

wykonywaniem określonych obowiązków (§10 ust. 2 r.o.n.z.) 

89. Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub 

zarządzeniem imprezami takimi jak kongresy i konferencje jest dopuszczalne pod warunkiem 

realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumienia się na odległość (§10 ust. 18 r.o.n.z.). 

90. Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności 

polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w 

pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała 

jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia z 

wyłączeniem bibliotekarzy. (§10 ust. 22 r.o.n.z.) 

91. Do dnia 31 stycznia 2021 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić (1) osobom zatrudnionym 

niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk 

oraz (2) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m chyba że jest to 

niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a 

zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii. (§11 ust. 3 

pkt 3 r.o.n.z.) 

92. Do dnia 31 stycznia 2021 r. wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej lub 

jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać 

ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia 

pomocy obywatelom. (§22 ust. 1 r.o.n.z.) 

93. Do dnia 31 stycznia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach 

organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym poleca się pracownikom 

wykonywanie pracy zdalnej. (§23 ust. 1 r.o.n.z.) 

94. Do dnia 31 stycznia 2021 r. w miejscach ogólnodostępnych w tym zakładach pracy, jeżeli w 

pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, chyba, 

że pracodawca postanowi inaczej. (§27 ust. 1 pkt 2 lit. c r.o.n.z.) Odkrycie ust i nosa jest 

możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy (§27 ust. 5 pkt 3 

r.o.n.z.) 

 


