
Wybrane pytania i odpowiedzi dot. specustawy w zakresie zamówień 
publicznych. Odpowiedzi udzielił Marcin Wielgolaski, kierownik Wydziału 
Prawnego Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego w Warszawie. 
 
 
1. Czy zamówienia publiczne zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na ich wartość  (wydatki poniżej 130 000 zł) podlegają 
również obowiązkowi zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
informacji o udzieleniu zamówienia?  
  
Ponieważ prawdopodobnie będzie dużo zamówień rekomenduję aby, tak jak 
przy zamówieniach COVID-19, traktować art. 12 ust. 6 i 7 nie tylko jako 
zwolnienie podmiotowe z PZP, ale obligatoryjny tryb który zawsze stosujemy 
jeżeli zamówienie jest niezbędne do zapewnienia pomocy o której mowa w 12 
ust. 1-4, 18 i 19.    
  
Niezależnie od wartości zamówienia jeżeli zidentyfikujemy przesłankę 
„niezbędności” stosujemy ust. 7 i w konsekwencji publikujemy w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Jeżeli zamówienie nie jest „niezbędne” stosujemy 
ogólne zasady. 
    
2. Informacja o udzieleniu zamówienia, dla zamówień publicznych związanych z 
pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczy zamówień powyżej 130.000 zł. Co z 
szacowaniem zamówienia?  
  
Ponieważ prawdopodobnie będzie dużo zamówień rekomenduje aby, tak jak przy 
zamówieniach COVID-19, traktować art. 12 ust. 6 i 7 nie tylko jako zwolnienie 
podmiotowe z PZP ale obligatoryjny tryb który zawsze stosujemy jeżeli 
zamówienie jest niezbędne do zapewnienia pomocy o której mowa w art. 12 ust. 
1-4, 18 i 19. Niezależnie więc od wartości zamówienia jeżeli zidentyfikujemy 
przesłankę niezbędności stosujemy ust. 7 i publikację w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
  
Zakwalifikowanie zamówienia do trybu z art. 12 ust. 6 i 7 formalnie zwalnia z 
obowiązków co do szacowania wartości zamówienia zawartych w rozdziale V 
ustawy PZP (szacowanie). 

 3. Czy Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, w art. 12 ust. 6 wyłączając przepisy ustawy pzp 
mówi tylko o zamówieniach powyżej 130 tys. zł netto? czy ma to zastosowanie 
także do zamówień poniżej 130 tys. zł netto (realizowanych zgodnie z 



regulaminem)? 2. Można skorzystać z wyłączenia zastosowania z ustawy PZP 
tylko jeżeli Wójt Gminy podejmie uchwałę, w której określi zakres pomocy? 
Podjęcie uchwały przez Wójta jest "pierwszym krokiem", a następnie można 
udzielać zamówienia z wyłączeniem przepisów, tak?  

  
1) Aby uprościć praktykę, oszczędzić na czasie stosowaliśmy przy zakupach 
COVID-19 podejście, że zawsze stosujemy tryb „Covidowy” niezależnie od 
wartości zamówienia ( o ile zajdą przesłanki).  Jako bezpieczne prawie i 
przećwiczone rekomenduje więc stosowanie trybu z art. 12 ust. 6 i 7 jeśli 
zidentyfikujemy, że zamówienie jest niezbędne do zapewnienia pomocy o której 
mowa w 12 ust. 1-4, 18 i 19. 

  
2) Z trybu art. 12 ust. 6 i 7 korzystamy jeżeli zamówienie jest niezbędne do 
udzielenia pomocy. W przypadku samorządów zadania udzielania pomocy są 
fakultatywne ( „może”). Aby zamówienie było niezbędne do udzielenia pomocy 
powinna być jakaś decyzja, że w tym zakresie dany samorząd podejmuje to 
zadanie i pomocy udziela. 

  
Kluczowe znaczenie dla JST ma art. 12 ust. 4 i 5 : 
4. Jednostka samorządu terytorialnego, może zapewnić pomoc obywatelom 
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. 
 
5. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku 
metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ 
wykonawczy danej jednostki lub związku. 
 
Prawidłowa ścieżka to 1) uchwała rady gminy określająca ogólny zakres pomocy i 
2) działania wykonawcze wójta/burmistrza/prezydenta. 
 
W praktyce do tej pory widziałem również zamówienia samorządowych 
jednostek organizacyjnych dotyczące zapewniania pomocy na podstawie 12 ust. 
3.  (tj. bez uchwały rady gminy). Jest to improwizacja, może to się obronić ale na 
dłuższą metę tego nie rekomenduję.     
 
 


