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Doradztwo prawne – nowa inicjatywa Izby 
W związku z często kierowanymi do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapytaniami prawnymi, postanowiliśmy rozpocząć 
w Izbie doradztwo prawne. Zadaniem ekspertów będzie udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania prawne, informowanie  
o obowiązującym stanie prawnym oraz rozwiązywanie podstawowych problemów w tej materii. 

Udzielenie porady jest bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich RIG, natomiast dla pozostałych przedsiębiorców opłata 
jest symboliczna. W przypadku bardziej złożonych problemów prawnych, możemy wskazać kancelarię specjalizującą się w danej 
dziedzinie prawa. 

Szczegóły na stronie internetowej www.rig.katowice.pl w zakładce „Doradztwo prawne”.

Poniżej prezentujemy krótki artykuł na temat postulowanych zmian w prawie zamówień publicznych przygotowany przez specjali-
stów jednej z kancelarii zaangażowanej w prace doradcze.

Projekt zmian w Prawie zamówień publicznych
Minister Rozwoju opublikował1 w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych 2014/24/UE 
w sprawie zamówień publicznych oraz 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Terminy implementacji upływają, co do zasady, 18 kwietnia 2016 r. 
Zmianie ulec ma znacząca część dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych. Wprowadzone zostaną również zupełnie 
nowe regulacje prawne. Jak wynika z uzasadnienia projektu, zmiany mają dotyczyć:

1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych oraz ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawia-
jącym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, 

2) elektronizacji zamówień publicznych (od 2018 r.),

3) promowania i realnego wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, 
integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności m.in. poprzez wprowadzenie nowej procedury – ustanowienia partner-
stwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku, 

4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki: 
 ułatwieniu udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP oraz wprowadzeniu pułapu górnych 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność 
szacunkowej wartości zamówienia); 

5) wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – poprzez nowe 
przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. 

W projekcie proponuje się ponadto wzmocnienie przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Jeżeli przedmiot zamó-
wienia nie jest ustandaryzowany, kryterium ceny nie powinno mieć większej wagi niż 40%. Gdy zamawiający będzie przypisywał 
cenie większą wagę, wówczas będzie zobowiązany do wskazania standardów, jakimi opisuje przedmiot zamówienia (projektowany  
art. 91 ust. 2a). 

Radca prawny Michał Kuźniak
Radca prawny Jędrzej Klatka

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
1  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281202/12333444/12333445/dokument205292.pdf
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