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Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych   

Autor   Minister Rozwoju 

Projekt z dnia 22 lipca 2020 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail bz@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Załącznik do 
projektu 
rozporządzenia – 
część dot. wersji 
planu 

We wskazaniu dot. aktualizacji planu 
musi znaleźć się miejsce na 
umieszczenie daty aktualizacji – 
obecnie data wpisywana po 
informacji o aktualizacji ma dotyczyć 
daty publikacji pierwotnego Planu. 

Odbiorca planu musi wiedzieć, z 
dokumentem aktualnym na jaki 
dzień ma do czynienia. 

  

2.  

Załącznik do 
projektu 
rozporządzenia – 
część dot. danych 
zamawiającego 

W polu „Adres” powinna być mowa o 
„nr lokalu”, a nie „nr mieszkania”. 

W odniesieniu do zamawiającego 
trudno jest mówić o „numerze 
mieszkania”.  

  

3.  

Załącznik do 
projektu 
rozporządzenia – 
część dot. zamówień 
o wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
przypis nr 4 

Należy usunąć odwołanie do 
przepisów ustawy w odniesieniu do 
poszczególnych trybów. 

Odwołanie do konkretnych 
przepisów ustawy – o ile nie jest 
niezbędne – może wywoływać 
niepotrzebną konieczność 
nowelizacji rozporządzenia w 
przyszłości, np. w razie zmiany 
numeracji w ustawie przy 
pozostawieniu dotychczasowych 
trybów/procedur udzielania 
zamówień. 
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4.  

Załącznik do 
projektu 
rozporządzenia – 
część dot. zamówień 
o wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
przypis nr 8 oraz 
część dot. zamówień 
o wartości równej 
lub przekraczającej 
progi unijne, przypis 
nr 13 

Należy przeanalizować kwestię dot. 
zamówień, z których ogłaszania – w 
ramach aktualizacji – zamawiający 
będzie rezygnował. 

Według przypisów dot. pola 
„Informacja na temat aktualizacji” 
należy wskazać, czy aktualizacja 
polega na zmianie, dodaniu lub 
rezygnacji z pozycji planu. Jednak w 
razie rezygnacji dane zamówienie 
pozostaje w planie aż do końca roku. 
Być może należałoby – dla większej 
czytelności – takowe zamówienie 
oznaczać kolorem/przekreślać. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


