KORONAWIRUS
ALERT

Wsparcie biznesu w dobie pandemii koronawirusa - PZP

Nie ulega już wątpliwości, że wirus SARS-CoV-2 (tzw. COVID-19 lub
„koronawirus”) ma i będzie miał wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia.
Podobnie oczywiste jest, że podmioty publiczne powinny w związku z tym
dysponować nadzwyczajnymi środkami, również w zakresie zamówień
publicznych. Takie instrumenty przewidziano w tzw. specustawie z 2 marca 2020
r. Przy czym - co istotne - dotyczą one wyłącznie udzielania zamówień; ustawa
nie odnosi się do kwestii ich realizacji.
Przede wszystkim w art. 6 tzw. specustawy wyłączono spod PZP zamówienia na
dostawy towarów i świadczenie usług niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.
Co prawda, dodano, że chodzi o sytuacje, gdy zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
choroby lub gdy wymaga tego ochrona zdrowia, ale można uznać, że przesłanki
te są w obecnej sytuacji (niestety) automatycznie spełnione.
Przepis ten nie obejmuje zatem robót budowlanych, choć te również mogą
okazywać się niezbędne w sytuacji zwalczania koronawirusa, w szczególności do
prac dostosowawczych. Tu podstawą może być tryb z wolnej ręki, w
szczególności ze względu na niezbędną konieczność ich wykonania.

Specustawa przewiduje również zmiany w innych przepisach. W kontekście
zamówień, istotne znaczenie ma wprowadzony do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 46c.
Wyłącza on spod PZP zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowalne
udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na
którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Te mogą
być wprowadzone przez wojewodę, gdy dotyczą obszaru województwa lub
Ministra Zdrowia, gdy obejmują szerszy teren.
Ponadto, istotne znaczenie w obecnej sytuacji może mieć uprawnienie dla
Prezesa Rady Ministrów do wydawania poleceń w drodze decyzji
administracyjnej zobowiązujących przedsiębiorców do realizacji określonych
zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia te nie wymagają
uzasadnienia. Powinny im towarzyszyć umowy, ale gdy nie dojdzie do ich
zawarcia, warunki realizacji tych zadań, w tym wynagrodzenie, określa decyzja,
która jest natychmiastowo wykonalna.
Niewątpliwie są to rozwiązania niestandardowe, których realizacja będzie
wymagała wzajemnego poszanowania i zrozumienia dla obecnej sytuacji. Można
również zakładać, że mogą one ulegać dalszym zmianom, o których będziemy
Państwa na bieżąco informować.
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