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Tarcza 4.0 weszTarcza 4.0 weszła w a w życie 24.06.2020 r.ycie 24.06.2020 r.

24 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz.U. 2020 poz. 1086)

Mocą art. 49 ustawodawca zniósustawodawca zniósł obowi obowiązek wszczzek wszczęcia postcia postępowania przez zamieszczenie ogpowania przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniuoszenia o zamówieniu

w siedzibie Zamawiajw siedzibie Zamawiającegocego. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843) art. 40 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o

zamówieniu na stronie internetowej.” 

Ustawa ta wprowadza również szereg zmian dotyczących rozwiązań przyjętych we wcześniejszych wersjach ustaw

składających się na Tarczę antycovidową. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

1. Wy1. Wyłączenie stosowania PZP do umów o PPK czenie stosowania PZP do umów o PPK 

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i

1572 oraz z 2020 r. poz. 568) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

 „2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2. Obowi2. Obowiązek publikacji ogzek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wyoszenia o udzieleniu zamówienia wyłączonego z Pzp na podstawie art. 6 "LexCovid"czonego z Pzp na podstawie art. 6 "LexCovid"

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567,

568, 695 i 875) (dalej jako "LexCovid") w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:



„4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2,

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na

swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę ( rmę) albo imię i nazwisko

podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.”

3. Obowi3. Obowiązek zmiany umowy w sytuacjach uzasadnionych COVID-19zek zmiany umowy w sytuacjach uzasadnionych COVID-19

W ww. ustawie w art. 15r:

a)a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.

1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje

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:”,

b)b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.

1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z

wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.”; 

4. Zakaz potr4. Zakaz potrącania kar umownych i zaspokajania ich z zabezpieczenia nalecania kar umownych i zaspokajania ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowyytego wykonania umowy

W ustawie LexCovid po art. 15r dodaje się art. 15r1 w brzmieniu:

„Art. 15r1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający

nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także

nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w

związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z

COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu

przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega

zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po

upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o

którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w

tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo

przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez

zamawiającego.

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między

91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego

zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii w związku z COVID-19.



5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1–4, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.”; 

5. Zniesiony obowi5. Zniesiony obowiązek zek żądania wadium w postdania wadium w postępowaniach o wartopowaniach o wartości powyci powyżej "progu unijnego" i wprowadzenieej "progu unijnego" i wprowadzenie
ppłatnoatności czci częściowychciowych

W LexCovid po art. 15v dodaje się art. 15va i art. 15vb w brzmieniu:

„Art. 15va. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wadium, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się.

Art. 15vb. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego,

z uwzględnieniem ust. 2–8.

2. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia

publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia

publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej

części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy;

2) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zamawiający może wskazać w specy kacji istotnych warunków zamówienia procentową
wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia

należnego wykonawcy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego

wynikającego z umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5,

nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej

zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia

lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specy kacji istotnych

warunków zamówienia.

7. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po

wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specy kacji istotnych warunków

zamówienia.



8. Do zamówień, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.”

6. Do post6. Do postępowapowań i umów wszcz i umów wszczętych / zwartych przed dniem wejtych / zwartych przed dniem wejścia w cia w życie Tarczy 4.0 stosuje siycie Tarczy 4.0 stosuje się przepisy przepisy
dotychczasowe. dotychczasowe. 

Zgodnie z Art. 93. Tarczy 4.0:

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 49,

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 15va i art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77,

stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 49, zawartych:

1) przed dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77,

2) nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77, w następstwie

postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie tego przepisu

– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

 

 

 


