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▪ Jak skutecznie prowadzić
postępowanie o zamówienie
publiczne w czasie epidemii?

▪ Jak zawrzeć bezpieczną dla
zamawiającego umowę
o zamówienie publiczne?

▪ Kiedy dopuszczalne są zmiany
umowy? Jakie warunki należy
spełnić?

Na te i inne pytania postarają się

odpowiedzieć podczas naszego

webinarium dr Wojciech Hartung

i Tomasz Michalczyk.

Przedłużający się stan pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

powoduje wiele ograniczeń, prawnych i faktycznych, na całym świecie. Jednocześnie

aktualna sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana i bardzo zmienna.

Wpływa to bezpośrednio na sytuację wykonawców uczestniczących

w postępowaniach o zamówienie publiczne w Polsce.

Poza nieustannie zmieniającymi się okolicznościami faktycznymi, w Polsce również

procedowane są i uchwalane nowe przepisy w ramach tzw. „tarcz antykryzysowych”

określające rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, które mają m.in. regulować uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców oraz

podmiotów publicznych, tak aby ograniczyć negatywne skutki epidemii również

w wymiarze społeczno-gospodarczym. Część tych przepisów dotyczy bezpośrednio lub

pośrednio zamówień publicznych.

Sytuacja w której się znaleźliśmy powoduje dużą niepewność i rodzi wiele pytań,

wymagających odpowiedzi tym bardziej, że w wielu przypadkach zamawiający nie mogą

„zawiesić” swojej działalności i nadal prowadzą postępowania, wszczynają nowe oraz

realizują umowy w sprawie zamówień publicznych.
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1. Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na planowane i toczące się postępowania o 
udzielenia zamówienia, w tym:

• jakie zamówienia mogą zostać udzielone bez stosowania przepisów PZP 

• zamówienia wyłączone spod PZP a zamówienia z wolnej ręki 

• wymagania zamawiającego i terminy realizacji zamówienia – czy konieczna jest weryfikacja 
siwz i założeń budżetowych?

• czynności podejmowane w postępowaniu – weryfikacja podstaw wykluczenia wykonawców 
polskich i zagranicznych

• odwołania i postępowania przed KIO; wniosek o zgodę na zawarcie umowy 

• oferty z zastrzeżeniami

• zmiana warunków realizacji zamówienia po złożeniu oferty, ale przed zawarciem umowy

• wycofanie się z postępowania – odmowa zawarcia umowy - zatrzymanie wadium

• możliwość unieważnienia postępowania 

2. Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na wykonywanie umów o zamówienie publiczne 
(perspektywa Prawa zamówień publicznych):

• przeszkody w wykonywaniu bieżących i przyszłych obowiązków kontraktowych 

• jakie okoliczności uzasadniają uchylenie się od wykonywania umowy przez wykonawcę

• zasady wykazywania i dokumentowania przeszkód w wykonywaniu umowy

• możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne: warunki i nowe (?) podstawy prawne 
zmiany

• odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań kontraktowych – co z karami umownymi

• wpływ niewykonania umowy na udział w przyszłych postępowaniach przetargowych

Prosimy o przesłanie pytań na 
adres: 

Tomasz.Michalczyk@dzp.pl
W trakcie webinarium będzie 
również możliwość zadawania 

pytań za pomocą czatu.

Zachęcamy do zadawania pytań 
dot. tematyki webinarium. 

mailto:Tomasz.Michalczyk@dzp.pl


Prowadzenie postępowania i realizacja umowy 
o zamówienie publiczne a epidemia – fakty i mity 

Prelegenci

dr Wojciech Hartung
Counsel

Tomasz Michalczyk
Senior Associate

T: +48 660 440 316
E: Wojciech.Hartung@dzp.pl

T: +48 504 230 630
E: Tomasz.Michalczyk@dzp.pl

4


