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Dotyczy: Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji  

na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych  

oraz niektórych innych ustaw. 

====================================================== 

Szanowni Państwo, 

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Nie jest to kolejna nowelizacja prawa zamówień, lecz zupełnie nowy 
akt prawny. Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany z punktu funkcjonowania naszej 

Uczelni.   

Próg stosowania ustawy – 130 000 złotych 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 nowego Pzp: ustawa ma zastosowanie do zamówień klasycznych  
oraz konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. Na gruncie nowej 
ustawy nie ma odniesienia do równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzono stałą wartość 
zamówienia wyrażoną w złotych, która wynosi 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. 
 

W przypadku udzielania zamówień, których wartość szacunkowa jest mniejsza od 130 000 złotych 

(określonej zgodnie z zasadami ustawy PZP) jako podstawę udzielenia zamówienia należy wskazywać.  
 
art. 4 pkt 8 PZP = zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł 

Zamówienia bagatelne  

Zamówienia bagatelne zostały wykreślone z nowej ustawy Pzp.    

W dniu 17 grudnia w Dzienniku Ustaw pod poz. 2275 została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 
2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

Wskazana powyżej ustawa uchyliła w art. 2 ust. 2 nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych dotyczący zamówień bagatelnych, a tym samym zamawiający nie będzie 

zobowiązany do zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie 
Zamówień  Publicznych.  

Plan postępowań o udzielenie zamówień 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 nowego Pzp zamawiający publiczni, nie później  
niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, 
sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 

finansowym. 

Zasadnicza zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy polega na tym,  
że plan postępowań będzie musiał być zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 
oraz na stronie internetowej zamawiającego, a ponadto zamawiający będzie zobowiązany  
do zapewnienia aktualności planu postępowań o udzielenie zamówień. Zamawiający 
zobowiązany będzie również do zamieszczania zaktualizowanego planu postępowań w BZP oraz na 
stronie internetowej zamawiającego. Wymagać to będzie ze strony zamawiającego reagowania, 

gdy wobec ujętych w planie postępowań zostaną podjęte decyzje o ich wstrzymaniu, lub gdy konieczne 



będzie wprowadzenie do planu postępowań nowych pozycji, wcześniej w nim nie ujętych. Zamawiający 

nie jest zobowiązany do uwzględniania w planie postępowań informacji o zamówieniach  
do 130 000 złotych.  

Wyłączenie osób występujących po stronie Zamawiającego. Konflikt 

interesów. 

Nowe Pzp wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących wyłączenia osób wykonujących 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego. Na wzór rozwiązań 

przyjętych w dyrektywach europejskich nowe Pzp posługuje się pojęciem konfliktu interesów.  
Za konflikt interesów należy uznać każdą sytuację, w której bezstronność lub niezależność osób 
działających po stronie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest  
lub może być postrzegana jako zagrożona z uwagi na posiadanie powiązań osobistych, majątkowych 

czy interesu finansowego, ekonomicznego w określonym rozstrzygnięciu postępowania. 

Dodatkowo ustawodawca w art. 56 nowego Pzp wprowadził nowe zasady wyłączenia 
z postępowania osób uprzednio skazanych. 

 
Ustawodawca określił zamknięty katalog osób objętych obowiązkiem badania pod kątem konfliktu 
interesów w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Katalog ten 
obejmuje: 

• kierownika zamawiającego; 

• członków komisji przetargowej; 

• inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego 
postępowania; 

• osoby udzielające zamówienia. 

W nowych przepisach określono także dwie grupy okoliczności definiowanych jako konflikt interesów. 
Pierwsza z nich to sytuacja wymieniona w art. 56 ust. 2 nowego Pzp, w której ww. osoby: 

1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;  

2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu  
z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

3. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały  

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie 
z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona 
wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego 
interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu 
tego postępowania. 

Konflikt interesów eliminowany będzie poprzez wyłączenie wyżej wymienionych osób z postępowania. 

Osoby występujące po stronie zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej, zobowiązane 
będą do złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia okoliczności określonych  
w art. 56 ust. 2 Pzp. 

Druga grupa dotyczy sytuacji, w której ww. osoby zostały prawomocnie skazanie za określone 

przestępstwa. Zgodnie z art. 56 ust. 3 nowego Pzp osoby wskazane powyżej podlegają wyłączeniu  

z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276,  
art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 
Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, składa się niezwłocznie po powzięciu 
wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed 

zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie skazania  



za przestępstwa, o których mowa w ust. 3, składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności 

związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  

Niedopatrzenie zamawiającego w tym zakresie może mieć daleko idące skutki dla oceny prawidłowości 
przygotowania lub przeprowadzenia postępowania, gdyż zgodnie z art. 56 ust. 7 nowego Pzp czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się,  

z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

Analiza potrzeb i wymagań 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 nowej ustawy PZP zamawiający, przed wszczęciem postępowania  
o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość 
zamówienia. Sporządzenie analizy potrzeb jest czynnością obowiązkową w postępowaniach powyżej 
progów unijnych, w przypadku zamówień poniżej progów unijnych zamawiający może przygotować 

analizę potrzeb. 

 
W myśl ust. 2 art. 83 nowego Pzp analiza potrzeb powinna obejmować  
w szczególności: 

1. Badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów 

własnych. Przez zasoby własne możemy rozumieć wykorzystanie własnych pracowników, 
zamawiający zobowiązany jest dokonać analizy czy posiada własne służby czy musi zlecić 
wykonanie zadania na zewnątrz. 
 

2. Rozeznanie rynku: 
a. w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, 
b. w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia (przykładowo: zamówienia usług 

zamiast rzeczy czy też najmu lub leasingu zamiast sprzedaży) albo wskazuje, że jest 
wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia. Przy zamówieniach powyżej progów 
unijnych zamawiający będą musieli rozważyć różne warianty przeprowadzenia 
postępowania, oraz dokonać odpowiednio rozeznania rynku. 

Stosownie do treści art. 83 ust. 3 nowej ustawy Pzp analiza potrzeb i wymagań powinna wskazywać: 

1. orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów zamówienia; 
2. możliwość podziału zamówienia na części; 
3. przewidywany tryb udzielenia zamówienia; 
4. możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych  

lub innowacyjnych zamówienia; 
5. ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. 

Przepisy nowej ustawy nie określają formy, w jakiej powinna zostać sporządzona analiza, może być 

ona połączona np. z dokumentem szacowania wartości. Przepisy nowego Pzp wskazują jedynie pewne 

stałe elementy, które należy rozważyć przy sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań. Przygotowanie 
analizy potrzeb powinno nastąpić przed wszczęciem postępowania. 

Kryteria oceny ofert 

Zgodnie z art. 246 nowego Pzp zamawiający nie może stosować kryterium ceny jako jedynego 
kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. Odstępstwo od wskazanej 
reguły jest dopuszczalne wówczas, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wskazane wymagania 
jakościowe dotyczące co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 

Nowa ustawa utrzymuje dotychczasową zasadę określania kryterium cenowego  

na poziomie nie wyższym niż 60%, ale równocześnie wprowadza łagodniejsze warunki pozwalające  
na zwiększenie wagi kryterium cenowego oraz odstąpienia od sztucznego formułowania pozacenowych 
kryteriów oceny ofert. 
Odstępstwo od reguły jest możliwe, o ile w opisie przedmiotu zamówienia zostaną określone 
wymagania jakościowe dotyczące co najmniej głównych elementów składający się na przedmiot 

zamówienia. Nowa regulacja wydaje się znacznie łagodniejsza niż poprzednio obowiązujące przepisy, 



które warunkowały zwiększenie wagi kryterium cenowego ponad 60% od uwzględnienia  

w opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia. 
Tak jak dotychczas kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zakupu i nie mogą 
dotyczyć właściwości wykonawcy, tj. cech takich jak np. wiarygodność ekonomiczna, techniczna  
lub finansowa. 

Nowy rodzaj trybu postępowania obowiązujący poniżej progu unijnego 

W ramach trybu podstawowego (odpowiednik przetargu nieograniczonego, 7-dniowego) ustawodawca 

wprowadził 3 warianty postępowania: 

1. Postępowanie bez negocjacji: tryb analogiczny do przetargu nieograniczonego. Tryb ten 
będzie miał zastosowanie, gdy zamawiający precyzyjnie określił przedmiot i warunki 
zamówienia na etapie wszczęcia postępowania. 

2. Postępowanie z możliwością negocjacji: 

Celem negocjacji jest “ulepszenie” otrzymanych ofert. Negocjacje są fakultatywne.  
W wariancie tym mamy etapy: 

➔ ogłoszenie o zamówieniu z możliwością negocjacji 

➔ składanie ofert (minimum 7 dni od publikacji ogłoszenia) 

➔ ocena i wybór oferty 

albo 

➔ zaproszenie do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu 

➔ negocjacje (o poufnym charakterze) 

➔ zaproszenie do składania ofert dodatkowych 

➔ składnie ofert dodatkowych (min. 5 dni od dnia przekazania zaproszenia) 

➔ ocena i wybór oferty 

 

Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz mogą odnosić 
się wyłącznie do tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie  

w ramach kryteriów oceny ofert. 

3. Postępowanie z obligatoryjnymi negocjacjami: tryb ten będzie miał zastosowanie, gdy 
potrzeby Zamawiającego oraz specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwiają lub utrudniają 
precyzyjne opisanie warunków zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający zamiast specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) sporządza opis potrzeb i wymagań, w którym w szczególności 
określa minimalne wymagania, które musza spełnić wszyscy wykonawcy. Negocjacje  

są obligatoryjne.  Zamawiający negocjuje treść złożonych ofert w celu ich ulepszenia. 
Negocjacje mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności. 
Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań. 

W wariancie tym mamy następujące etapy: 

➔ ogłoszenie o zamówieniu z negocjacjami (zamawiający przygotowuje opis potrzeb i wymagań) 

➔ składnie ofert (min. 7 dni, wgląd do ofert na tym etapie ma wyłącznie zamawiający) 

➔ zaproszenie do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu 

➔ negocjacje (o poufnym charakterze) 

➔ zaproszenie do składania ofert ostatecznych 

➔ składnie ofert ostatecznych (min. 5 dni od dnia przekazania zaproszenia) 

➔ ocena i wybór oferty 



Wadium 

Wadium będzie fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia. 

Zamawiający będzie mieć obowiązek zwrotu wadium wybranemu wykonawcy  
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Składanie i otwarcie ofert 

Zgodnie z nowym Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

Nowe Pzp nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.  

Zgodnie z art. 222 Pzp otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,  

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

Wizja lokalna 

Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 Pzp zamawiający może wymagać od wykonawców 
w dokumentach zamówienia odbycia wizji lokalnej.  

W przypadku gdy zamawiający wymagał w dokumentach zamówienia odbycia wizji lokalnej, oferta 
złożona bez odbycia takiej wizji podlega odrzuceniu. Jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia 
jedynie umożliwił lub zalecał odbycie wizji lokalnej – brak jest sankcji odrzucenia oferty  
w okolicznościach, gdy wykonawca nie skorzystał z przysługującej mu możliwości.  

Wymaganie odbycia wizji lokalnej będzie uzasadnione tylko w przypadku, gdy dostawy, usługi  
lub roboty budowlane będą wykonywane w warunkach nietypowych i ich poznanie będzie miało wpływ 
na prawidłowe obliczenie ceny. Żądanie odbycia wizji lokalnej w przypadkach, gdy nie będą tego 
uzasadniać warunki realizacji zamówienia będzie nieuzasadnione. 

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 nowego Pzp zamawiający wyznacza terminy składania ofert,  
z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich 
przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż ustawowe terminy minimalne. 

W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu  
na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji 
lokalnej, wówczas wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  

do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym  
że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone. 
Zatem, gdy zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, w każdym przypadku musi wyznaczyć termin 
na składanie ofert dłuższy niż minimalny. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

Podobnie jak w obowiązującym obecnie Pzp z 2004 r. także i w nowej Pzp dopuszczono możliwość 

dokonywania zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Przy czym  w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

klasycznego o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je dopuszczalność zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu została znacząco zawężona. 
Zgodnie z art. 90 ust. 3 nowego Pzp: w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym,  
w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie  
na podstawie art. 256. 



Oznacza to daleko idące ograniczenie możliwości istotnego modyfikowania charakteru zamówienia 

odzwierciedlonego w pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu. Przy czym katalog zmian składających 
się na istotne zmiany charakteru zamówienia, wymieniony w art. 90 ust. 3 nowego Pzp,  
nie jest zamknięty i oprócz znacznej zmiany zakresu zamówienia obejmuje także inne istotne zmiany 
charakteru zamówienia. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Zgodnie z art. 309 nowego Pzp Zamawiający zobowiązany będzie w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieścić w BZP ogłoszenie  o wyniku 
postępowania. Będzie ono zawierać informacje o udzieleniu zamówienia/ zawarciu umowy  
lub unieważnieniu postępowania. 
Zgodnie z art. 254 nowego Pzp postępowanie kończy się zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. Termin 30 dniowy powinien być 
liczony odpowiednio od wskazanych powyżej zdarzeń. 

Ogłoszenia o wykonaniu umowy 

Zgodnie z art. 448 nowej ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Powyższy obowiązek 
dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak również postępowań o wartościach równych  
i przekraczających progi unijne, a ogłoszenie o wykonaniu umowy w każdym przypadku zamieszczane 
będzie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu zamawiający zobowiązany będzie wskazać między innymi: 

1. Czy umowa została wykonana; 

2. Termin wykonania umowy, w tym informacje czy umowę wykonano  
w pierwotnie określonym terminie; 

3. Informacja o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do zmiany 
umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz 
z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy; 

4. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy; 

5. Informację, czy umowa została wykonana należycie. 

Stosownie do treści art. 267 ust. 3 nowej ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udokumentować 
zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych i przechowywać 
dowód jego zamieszczenia. 

Ogłoszenie o zmianie umowy 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informacji  
o zmianie umowy w sytuacji gdy: 

1. Zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 
niezbędne  i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług  

lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c. Wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy, 



2. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy. 

Raport z realizacji zamówienia 

Z dodatkowych obciążeń proceduralnych spoczywających na zamawiających wskazać należy  
na przewidziany w art. 446 raport z realizacji zamówienia, którego sporządzenie będzie obowiązkowe, 
gdy: 

• na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny 

ofertowej, 

• na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny 

ofertowej, 

• wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej: 

a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro,  

a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, 

b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;  

• zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał  

jej wypowiedzenia w całości lub części. 

W raporcie zamawiający będzie zobowiązany wskazać m.in. ocenę sposobu wykonania zamówienia,  
w tym jakości jego wykonania, a także wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych 
zamówień publicznych. 

Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub 

uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia  
o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. 

Usługi społeczne o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej 750 000 euro 

Udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
750 000 euro poprzedzone było zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 
zamawiającego, a sama procedura prowadzona była na podstawie zapisów regulaminu wewnętrznego.  

Nowe Pzp przewiduje, iż zamówienia społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości 750 000 euro prowadzone będą w oparciu  o przepisy ustawy Pzp. Zamówień na usługi 
społeczne realizowane będą z zachowaniem tych samych reguł, jakie obowiązują  
w zamówieniach klasycznych o wartości krajowej (przetarg nieograniczony). Zamawiający będzie 
zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym 

przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny 
ofert. Na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia 
czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwało wykonawcom odwołanie  
do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Zamówienia z dziedziny nauki  

Utrzymana zostało wyłączenie stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień  
z dziedziny nauki. Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 nowego Pzp: Przepisów ustawy nie stosuje 

się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:  
1) których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 
zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu 
kosztów badań lub rozwoju. 



Realizacja zamówień z dziedziny nauki powinna zostać poprzedzona ogłoszeniem  

o zamówieniu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zamówień publicznych.  

Usługi naukowo-badawcze  

Utrzymane zostało wyłączenie stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do usług naukowo badawczych. 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień  

lub konkursów, których przedmiotem są: 

usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz 
spełnione są łącznie następujące warunki: a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie 
zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę 
wypłaca zamawiający. 

Zarządzenie w zakresie zamówień publicznych 

W związku ze zmianą ustawy Pzp wydane zostanie nowe zarządzenie uchylające Zarządzenie  
JM Rektora AGH nr 2/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie udzielania zamówień publicznych  
w AGH. Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że w nowym „Regulaminie udzielania 
zamówień do progu 130 000 zł”, (zastępującym „Regulamin udzielania zamówień publicznych  
do 30 000 euro”) nie ulegną zmianie progi kwotowe dotyczące wydatków poniżej progu obowiązywania 
ustawy Pzp. Pozostaną nadal przedziały kwotowe: do 10 000 zł, powyżej 10 000 zł do 20 000 zł, 

powyżej 20 000 zł do 130 000 zł. Nie zmienią się również przyjęte w tym regulaminie generalne 
zasady wydatkowania środków publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp, w stosunku  
do Zarządzenia JM Rektora nr 2/2017. 

Wykaz nowych przepisów  

Ustawa Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) 

art. 7 pkt 32 Pzp (zastępuje art. 2 pkt 13 Pzp) 

Zamówienie publiczne – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym, 
a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług. 

art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp   

Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, 

których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 

art. 11 ust. 1 pkt 3 Pzp zastępuje art. 4 pkt 3 lit. e Pzp (usługi tzw. nauko-badawcze) 

art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp zastępuje art. 4d. ust. 1 pkt 1 Pzp (zamówienia z dziedziny nauki).  

 

 

 

Kanclerz AGH 

                                                                                  mgr inż. Henryk Zioło 

 


