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nowelizacja
Zamówienia publiczne
Sławomir Wikariak
slawomir.wikariak@infor.pl

Nie będzie nowej ustawy
– Prawo zamówień publicznych. Rząd zdecydował się
na nowelizację, która ma jedynie implementować to, co
konieczne z prawa unijnego.
To nie była łatwa decyzja.
Z jednej strony nowa ekipa
miała gotowy, przejęty po
poprzednikach projekt nowej ustawy. Z drugiej jednak
był on mocno krytykowany
w trakcie konsultacji społecznych, a wcześniej przez
PiS, jeszcze jako partię opozycyjną. Najważniejszym
czynnikiem jest tu jednak
czas – do 18 kwietnia 2016 r.
Polska musi wdrożyć regulacje unijne, bo inaczej grozi
nam utrata funduszy europejskich.
Z tych względów rząd
premier Beaty Szydło początkowo skłaniał się ku
przyjęciu projektu otrzymanego w spadku po poprzednikach, z niewielkimi jedynie korektami. Był
on już wpisany do porządku jednego z grudniowych
posiedzeń Rady Ministrów.
Ostatecznie jednak zdjęto
go, by zastanowić się nad
podpowiadaną przez różne
środowiska możliwością
szybkiej nowelizacji, która
implementowałaby jedynie to, co konieczne z nowych dyrektyw zamówieniowych. Jak dowiedział się
nieoicjalnie DGP, tuż przed
świętami Bożego Narodzenia Ministerstwo Rozwoju
zdecydowało się właśnie na
ten wariant.

Decyzja
o nowelizacji nie
oznacza, że rząd
nie zamierza
przeprowadzić
dogłębnej reformy
Powołano specjalny zespół, który ma przygotować
projekt nowelizacji wdrażających przepisy unijne.
Weszli do niego m.in. przedstawiciele resortu rozwoju,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Zamówień
Publicznych i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
Z informacji, jakie udało
nam się uzyskać, wynika,
że zakończył on już analizę dyrektyw i zdeiniował,
jakie przepisy muszą być
bezwzględnie implementowane. Wstępne szacunki
mówią o 60–70 zmianach,
jakie zostaną wprowadzone do ustawy p.z.p. (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164). Ostateczny projekt ma być gotowy w połowie stycznia
2016 r. Na prace w parlamencie pozostałoby więc
ok. dwóch miesięcy, tak by
przed wspomnianą datą
18 kwietnia pozostawić
choćby dwutygodniowe vacatio legis.
– Uważam, że taka techniczna nowelizacja to jedyne możliwe rozwiązanie.
Przyjęty przez poprzedni
rząd projekt nowej usta-

wy był po prostu zły, na co
podczas konsultacji społecznych zwracały uwagę
chyba wszystkie zainteresowane środowiska. Na
jego poprawienie podczas
prac w Sejmie zwyczajnie nie starczyłoby czasu,
gdyż wymagałoby to wielu
miesięcy pracy – ocenia Tomasz Czajkowski, w latach
2001–2008 prezes UZP,
a dzisiaj redaktor naczelny
miesięcznika „Zamówienia
Publiczne Doradca”.
Ważnym argumentem
na niekorzyść nowej ustawy była też jej obszerność i bardzo daleko idące
zmiany, także w systematyce. Projekt liczył prawie
200 stron.
– Przyjęcie tego projektu
byłoby niebezpieczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i zamawiających.
Pomijając błędy, które zawiera, to po prostu olbrzymi akt prawny, którego
wszyscy musieliby się na
nowo uczyć. Musiałby on
wejść w życie już w kwietniu 2016 r., co oznaczałoby,
że nikt nie będzie przygotowany do jego stosowania
– argumentuje Katarzyna
Kuźma, radca prawny i szef
zespołu zamówień publicznych kancelarii DZP.
Nowelizacja utrzyma systematykę dotychczasowej
ustawy, wprowadzając do
niej wspomniane kilkadziesiąt zmian. Czasem będą to
modyikacje poważne, jak
np. dodanie całego nowego
trybu dialogu innowacyjnego. Czasem jedynie kilka pojedynczych punktów,
jak w przypadku etapowości
negocjacji. Dyrektywy kładą
nacisk na rozróżnienie etapów, dlatego nasze przepisy wyszczególnią je, ale bez
zbyt daleko idących zmian
w samym trybie.
Wprost z poprzedniego projektu ustawy mają
zostać natomiast skopiowane przepisy dotyczące zamówień in-house.
W polskich realiach chodzi
przede wszystkim o zlecenia dawane spółkom komunalnym przez będące
ich właścicielami gminy.
Te zamówienia mają być
wyłączone spod reżimu
przepisów o zamówieniach
publicznych. Protestuje
przeciwko temu przede
wszystkim branża odpadowa, bojąc się, że potem
wystarczy już tylko zmienić jeden przepis w ustawie o gospodarce odpadami, by spółki komunalne
uzyskały monopol na wywóz nieczystości.
Decyzja o nowelizacji nie
oznacza jednak, że rząd nie
zamierza przeprowadzić dogłębnej reformy systemu zamówień publicznych. Chce
tylko dać sobie więcej czasu
na jej przygotowanie.
– Mam nadzieję, że poprzedzą ją szerokie konsultacje społeczne i próba
odpowiedzi na pytania:
jaki system chcemy mieć
w Polsce i jak powinny wyglądać relacje między zamawiającymi a wykonawcami – zaznacza Tomasz
Czajkowski.

©℗

Zakaz tworzenia
nowych aptek realny
Moratorium, o które od lat zabiegają lokalni farmaceuci, może stać się
faktem. Jego wdrożenie blokował resort zdrowia. Nowy rząd jest przychylny
Patryk Słowik
patryk.slowik@infor.pl

Zarówno PiS, jak i PO od dawna
mówią o tym, że sieci apteczne w zastraszającym tempie
rozwijają się kosztem indywidualnych aptekarzy. Powodów
jest wiele: zbyt liberalne przepisy prawa farmaceutycznego,
ale i brak ich egzekwowania.
Stąd farmaceuci wielokrotnie
postulowali, aby wprowadzić
moratorium na tworzenie nowych placówek. W tym czasie
zahamowany zostałby rozwój
sieci, a urzędnicy mieliby czas
na stworzenie regulacji zabezpieczających polski biznes.

Zmiana kursu
Postulat jednak, mimo przychylnych komentarzy, nigdy
nie został zrealizowany. W Ministerstwie Zdrowia obawiano
się zarzutów, że moratorium
ograniczyłoby swobodę działalności gospodarczej. Wraz
z nową ekipą strach jednak
zniknął.
– Moratorium, czyli zero nowych aptek przez pewien czas,
to dobry pomysł – komentuje
wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.
Zaznacza przy tym, że to na
tyle istotna decyzja, iż przed jej
ostatecznym podjęciem niezbędne będą konsultacje. Mówiąc wprost: najpierw resort
zrealizuje działania wynikające z exposé premier Szydło
(np. darmowe leki dla seniorów), a później weźmie się za
poprawę sytuacji polskich farmaceutów.
– Polska nie może być krajem kartelów aptekarskich
– podkreśla minister Łanda. Przyznaje, że na polskim
rynku jest miejsce zarówno
dla sieci, jak i dla aptek rodzinnych. Ale na pewno nie

będzie zgody na dominację
tych pierwszych.
To stanowisko jest zbieżne
z poglądami liderów PiS. Jeszcze przed wyborami Jarosław
Kaczyński podczas spotkania
z polskimi farmaceutami zapewniał, że zadba o wzmocnienie ich pozycji w starciach
z zagranicznymi sieciami.
W ostatnich tygodniach zaś
z interpelacją poselską w obronie rodzimych aptekarzy wystąpiła prof. Krystyna Pawłowicz. Oporów nie widać też
wśród polityków PO. Rajmund
Miller, parlamentarzysta Platformy i lekarz, wskazywał wielokrotnie, również na naszych
łamach, że nie można dopuścić do sytuacji, w której kilka
sieci zdominuje polski rynek.
A niestety jego zdaniem w tym
kierunku zmierzamy.

Czas na zmiany
Farmaceuci przyjmują deklaracje ministerstwa z umiarkowanym entuzjazmem.
Twierdzą bowiem, że obietnic
wsparcia ze strony rządzących
w ostatnich latach słyszeli
już wiele.
– Moratorium jak najbardziej należy wprowadzić.
Ważne jednak, aby to zrobić jak najszybciej, a nie tylko o tym mówić. Do tej pory
bowiem głównie się mówiło,
a po każdej dyskusji otwierane
były setki nowych aptek przez
sieci – twierdzi prezes Opolskiej Izby Aptekarskiej Marek
Tomków.
Sęk w tym – jak mówi – aby
czas, w którym zabronione
byłoby otwieranie nowych
placówek, został właściwie
wykorzystany. Najlepiej w połączeniu z intensywną egzekucją obowiązujących, a systematycznie łamanych przepisów
antykoncentracyjnych.
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TYLE WYNOSI ŚREDNIA
CENA DETALICZNA LEKU
SPRZEDAWANEGO
W APTECE

14 584
Szacuje się, że 1/3 placówek
należy do sieci aptecznych

Chodzi o problem związany
z art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2008 r.
nr 45, poz. 271 ze zm.). Stanowi
on, że nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki,
jeżeli podmiot ubiegający się
o nie prowadzi już na terenie województwa więcej niż
1 proc. aptek ogólnodostępnych bądź jeśli czynią to podmioty przez niego kontrolowane. Przez ponad 10 lat
urzędnicy nie zwracali specjalnej uwagi na tę regulację.
Sieci apteczne są zdecydowanie przeciwne moratorium. Ich zdaniem zabije to
wolną konkurencję na rynku
i nie przysłuży się pacjentom.
Zasadą powinno być, że jeśli
ktoś ma kapitał i chce otworzyć nową placówkę, nie należy mu tego uniemożliwiać.
Marcin Piskorski, prezes
Związku Pracodawców Ap-

TYLE WYNIÓSŁ
OBRÓT STATYSTYCZNEJ APTEKI
W LISTOPADZIE
2015 R.

TYLE APTEK BYŁO W LISTOPADZIE 2015 R.
DLA PORÓWNANIA W LISTOPADZIE 2014 R.
APTEK BYŁO 14 228. OZNACZA TO
PRZYROST ROK DO ROKU O:

2,5%
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tecznych PharmaNET, twierdzi, że niemożność otwarcia
apteki na obszarach wiejskich, nowo wybudowanym
osiedlu, w niedawno otwartej
galerii handlowej czy szpitalu
raczej chorym się nie przysłuży.
– W ostateczności moglibyśmy przystać na wprowadzenie zakazu na krótki czas,
np. 3 miesiące – wskazuje
z kolei dyrektor jednej z największych irm na rynku.
To jednak zdaniem lokalnych farmaceutów nie wchodzi w grę, gdyż byłoby jedynie
działaniem pozornym.
– Wprowadzenie moratorium na 3 miesiące to absurd. Ciąża trwa 9 miesięcy.
A obawiam się, że uzdrowienie rynku aptecznego może
być bardziej skomplikowane
niż narodziny dziecka – ripostuje prezes Tomków. ©℗

ogólne warunki trzeba doręczyć przed podpisaniem umowy
Orzeczenie
Michał Culepa
dgp@infor.pl

Instytucja finansowa nie
musi pilnować, aby przystępujący do umowy konsument
zapoznał się z ogólnymi warunkami kontraktu. Ma natomiast bezwzględny obowiązek mu je przed podpisaniem
umowy przekazać – przypomniał Sąd Najwyższy.
Magdalena I. w 2012 r. zdecydowała się zainwestować
w polisę inwestycyjną. Ogólne warunki umowne (OWU)
przewidywały pierwszą wpłatę
w ustalonej wysokości, a następnie comiesięczne opłacanie składek, które miały powiększać kapitał. Umowa była
zawarta na 15 lat, przy czym
rezygnacja w ciągu pierwszych trzech wiązała się z pobraniem opłaty likwidacyjnej,
dochodzącej do 80 proc. zgromadzonego kapitału.

Magdalena I. wpłaciła na
początek ok. 60 tys. zł, a następnie co miesiąc opłacała
składki w wysokości 1800 zł.
Po roku zebrana kwota wynosiła ponad 80 tys. zł i środki te miały być pomnażane
przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Okazało się jednak,
że wartość jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w który były zainwestowane, wynosiła łącznie dużo
mniej, niż nawet pierwotna
wpłata 60 tys. zł. Kobieta odstąpiła więc od umowy, jednak ubezpieczyciel – zgodnie
z OWU – pobrał opłatę likwidacyjną. W efekcie z zebranych i wpłaconych ponad
80 tys. zł Magdalena I. odzyskała zaledwie 2,2 tys. zł.
Klientka pozwała irmę,
żądając zwrotu wpłaconych
kwot. Jednak sądy I i II instancji nie uwzględniły powództwa. W toku procesu
okazało się natomiast, że

Magdalenie I. nie doręczono
zawczasu ani OWU, ani tabeli stawek i opłat. Wprawdzie
przy podpisywaniu umowy
poinformowano ją o tych warunkach, ale stosowne dokumenty dostała dopiero po
podpisaniu umowy. I to był
jeden z argumentów skargi
kasacyjnej.
Sąd Najwyższy skargę tę
uwzględnił i – uchylając
wyrok apelacyjny – nakazał
ponowne rozpoznanie sprawy. Odnosząc się do kwestii
doręczenia OWU, stwierdził,
że w przypadku każdego rodzaju umów konsumenckich,
zgodnie z art. 384 par. 1 k.c.,
ustalony przez jedną ze stron
wzorzec umowy – w szczególności ogólne warunki
umów, wzór umowy, regulamin – wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed
zawarciem umowy. Dotyczy
to zwłaszcza umów adhezyjnych, czyli takich, do których

się przystępuje, nie mając de
facto możliwości negocjacji
ich warunków.
– Przepisy mówią jednak
wyraźnie tylko o tym, że warunki umowne muszą być doręczone konsumentowi przed
podpisaniem lub przystąpieniem do umowy, ale nie
wspominają o obowiązku zapoznania konsumenta z ich
treścią – podkreśliła sędzia
Iwona Koper.
Dlatego sąd apelacyjny musi jeszcze raz pochylić się nad kwestią związania stron wzorcem umowy
i konsekwencjami jego niezastosowania w sytuacji,
gdy wzorzec jednak nie był
dostarczony klientce przed
podpisaniem umowy. ©℗

orzecznictwo
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