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Dotyczy: zgłoszenia uwag do udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w folderze Rządowy Proces Legislacji projektu
rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem (projekt z dnia 22.07.2020 r.).
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu
się z udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych (projekt z dnia 22.07.2020 r.), dalej zwanego „Projektem” przekazało
ww. Projekt wszystkim swoim członkom w celu zebrania opinii praktyków, którzy
w codziennej pracy udzielają zamówień publicznych w oparciu o dotychczasowe przepisy
i będą także udzielać zamówień w oparciu o nowe projektowane przepisy.
Mając na względzie dobro systemu zamówień publicznych Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem”
lub „OSKZP”, przedkłada następujące uwagi do Projektu.
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Ze względu na dyspozycję art. 23 ust. 6 Pzp budzi wątpliwości tytuł rozporządzenia, jak
również posługiwanie się tą nazwą w treści załącznika nr 1 do Projektu. Prosimy o rozważenie
czy nie powinien on brzmieć „w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień”. Zwracamy
również uwagę, że w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (projekt z dnia 22 lipca 2020 r. )
używana jest nazwa skrócona bez słowa „publicznych”.
W rozporządzeniu brak instrukcji zamieszczania planu postępowań o udzielenie
zamówień i jego aktualizacji analogicznej jak w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Prosimy
o rozważenie co najmniej odesłania do tego rozporządzenia analogicznie jak w art. 23 ust. 1
Pzp.
W części dotyczącej „Zamawiającego” OSKZP proponuje:
1)

aby dane Zamawiającego po zalogowaniu się do Biuletynu Zamówień Publicznych były
wczytywane automatycznie;

2)

w przypisie 2 odnoszącym się do Krajowego numeru identyfikacyjnego dodać „lub
NIP”.

Przedmiotowa

zmiana

spowoduje

uspójnienie

z

zapisami

projektu

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym w Załącznikach od 1 do 10 w pkt 2 „Zamawiający”
ppkt 2) projektodawca wskazuje na konieczność podania krajowego numeru
identyfikacyjnego; w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP.
Ponadto z wzoru Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok (..) nie
wynika, co należy rozumieć pod podjęciem „Wersja nr”. Powstaje wątpliwość, czy jest to
wersja planu, gdy zamawiający zmienia cały plan, czy też dotyczy to nadania kolejnego
numeru, gdy aktualizujemy plan dotychczasowy. Informację taką można dodać w przypisach.
Rekomendujemy nadawanie numeru przez BZP po aktualizacji automatycznie.
W tabelach odnoszących się do „Zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne” oraz
„Zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne” w pozycji „Orientacyjna
wartość zamówienia” OSKZP, mając na względzie zasadę przejrzystości oraz możliwość
udzielania zamówień w częściach, proponuje umożliwić podanie również informacji na temat
orientacyjnej wartości zamówienia udzielanej w danym roku części.
W tabelach w Załączniku nr 1 do Projektu odnoszących się do „Zamówień o wartości
mniejszej niż progi unijne” oraz „Zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi
unijne” OSKZP proponuje, mając na względzie zasadę przejrzystości, usunięcie kolumny
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„Informacja na temat aktualizacji”. W kolumnie tej zgodnie z treścią przypisu nr 8 zamawiający
każdorazowo winien wskazać na czym polega aktualizacja planu, tj. na zmianie, dodaniu lub
rezygnacji z pozycji planu. Wynika z tego, że zamawiający w każdej z wersji planu będzie
zobowiązany pozostawiać wszystkie pozycje (zamówienia) jakie planował od początku roku i
opatrywać je stosowną adnotacją (np. „zamawiający usuwa przedmiotową pozycję ze względu
na dokonanie zmian w budżecie i rezygnację z udzielenia przedmiotowego zamówienia” albo
„zmieniono poprzez zastąpienie nowym postępowaniem znajdującym się w wierszu X”). Z
praktycznego punktu widzenia, spowoduje to, że pod koniec roku, w jednostkach, w których
plany postępowań zmieniają w sposób dynamiczny, przedmiotowy plan stanie się nieczytelny,
a to z kolei nie wypełni zasady przejrzystości, o której mowa w uzasadnieniu do Projektu. W
ocenie OSKZP każda aktualizacja planu powinna stanowić aktualną wersję planu postępowań,
zawierającą wszczęte lub faktycznie planowane do wszczęcia postępowania.
Deklarujemy wszelkie możliwe dalsze wsparcie w tym także spotkanie w trakcie prac
nad Projektem nowego rozporządzenia.
Mając na względzie ułatwienie obustronnych kontaktów proponujemy kontakt roboczy
poprzez pocztę elektroniczną Stowarzyszenia, adres: biuro@oskzp.pl.

W imieniu zarządu OSKZP
Przewodnicząca Zarządu

Członek Zarządu

Ewa Wiktorowska

Piotr Pieprzyca
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