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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
po wejściu w życie Tarczy 2.0

Zamówienia publiczne

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;
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forma zawierania umów
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się,
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
obowiązek informowania o wpływie COVID-19 na wykonanie
umowy
1. strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić;
2. do informacji należy dołączyć oświadczenia lub dokumenty, które
mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę
za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

f) okoliczności, o których mowa powyżej w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
3. w przypadku wykonawców mających siedzibę lub realizujących umowę poza terytorium RP, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych
krajach;
4. informacja powinna przede wszystkim dotyczyć wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz na zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań, lub ich wysokość;
5. każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy;
6. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeń lub dokumentów, strona umowy przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, dotyczące wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy;

dopuszczalny zakres zmian umowy

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub
działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

7. w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
mogą mieć wpływ lub wpływają na należyte wykonanie umowy, Zamawiający
może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie;

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
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c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej
zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
wykonawcy
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– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
8. stosuje się postanowienia korzystniej kształtujące sytuację
wykonawcy - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż
wynikałoby to z pkt 6, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z
zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy;
zmiana umowy między wykonawcą i podwykonawcą
9. wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem
zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy - w szczególności mogą:
a) zmienić termin wykonania umowy lub jej części,

Zmiana umowy zgodna z powyższymi zasadami oraz nieustalenie i niedochodzenie
od strony należności powstałych w związku z niewykonywaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19:
1) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);
2) nie jest przestępstwem, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
3) nie może stanowić podstawy odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora wobec spółki za szkodę wyrządzoną
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655,
1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288).
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

b) czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części,
c) zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
10. w przypadku dokonania zmiany umowy łączącej Zamawiającego
i wykonawcę w zakresie, który dotyczy części zamówienia powierzonej
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający,
że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą
mniej korzystne niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
11. zasady te stosuje się odpowiednio do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
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