
UZASADNIENIE  

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 poz. 288) (dalej: PZP), która wejdzie w życie z dniem 

1 stycznia 2021 r. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do 

określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych. Określając wzór planu postępowań minister do spraw gospodarki powinien 

kierować się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji 

zawartych w planie postępowań. 

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych zamawiający 

sporządzają plany postępowań wykorzystując własne wzory planów. Powoduje to 

rozbieżnościami w zakresie struktury poszczególnych planów, ich przejrzystości oraz 

zawartości, co w ocenie wykonawców zamówień publicznych wpływa negatywnie na 

możliwość szybkiego oraz sprawnego pozyskiwania informacji na temat planowanych 

zamówień. Biorąc powyższe pod uwagę, ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do 

spraw gospodarki do opracowania jednolitego wzoru planu postępowań, do stosowania 

którego zobowiązani będą wszyscy zamawiający objęci obowiązkiem sporządzania planów 

postępowań. Podkreślić należy, że przedmiotowy wzór może być również wykorzystywany 

przez pozostałych zamawiających.  

Wstępna część wzoru planu postępowań dotyczy informacji o charakterze ogólnym, w tym 

przede wszystkim informacji o zamawiającym. Katalog informacji dotyczących 

zamawiającego, które będą zamieszczane w planie postępowań obejmuje m.in.: nazwę, adres, 

adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, czy też telefon kontaktowy. Dane 

kontaktowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu powinny dotyczyć 

komórki organizacyjnej lub pracownika zamawiającego, odpowiedzialnych za przygotowanie 

i aktualizację planu postępowań. Ułatwi to wykonawcom pozyskiwanie dodatkowych 

informacji na temat zamówień publicznych ujętych w opublikowanym planie.  

Zasadnicza cześć wzoru planu postępowań dotyczy informacji na temat zamówień 

publicznych planowanych do udzielenia w danym roku finansowym. W celu znacznego 

ułatwienia wykonawcom wyszukiwania zamówień, które mogą pozostawać w polu ich 

zainteresowania, we wzorze planu postępowań dokonano odpowiedniej kategoryzacji 

zamówień publicznych. Podstawowym podziałem jest podział zamówień ze względu na ich 

wartość, tj. na zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz na 



zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. W ramach powyższych kategorii 

zamawiający będzie miał obowiązek pogrupować planowane zamówienia w oparciu 

o kryterium rodzaju zamówienia, tj. wyodrębnić zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty 

budowlane.  

Zamawiający obok obowiązkowych informacji na temat zamówień ujętych w planie 

postępowań, których zakres wynika z art. 23 ust. 3 PZP, będą mogli zamieścić informacje 

o charakterze dodatkowym (fakultatywnym), stosownie do swoich potrzeb, czy też specyfiki 

danego postępowania. Dodatkowe informacje będą mogły dotyczyć wstępnych konsultacji 

rynkowych, innowacyjnych lub zrównoważonych zamówień. Należy podkreślić, że katalog 

dodatkowych informacji ujęty we wzorze planu postępowań ma jedynie charakter 

przykładowy. Zamawiający będą mogli zamieszczać w planie postępowań inne informacje, 

które w ich ocenie mogą być przydatne wykonawcom na etapie planowania udziału 

w konkretnym postępowaniu. Zamieszczanie przez zamawiających możliwe najszerszego 

katalogu informacji dodatkowych na temat planowanego postępowania jest działaniem 

korzystnym z punktu widzenia pozostałych uczestników rynku zamówień publicznych, gdyż 

pozwala efektywniej planować proces zakupowy. 

Wprowadzenie jednolitego wzoru planu postępowań ułatwi wykonawcom, w szczególności 

tym należącym do sektora MŚP, pozyskiwanie informacji o planowanych zamówieniach 

publicznych, co w konsekwencji pozwoli na lepsze zaplanowanie procesu zakupowego przez 

wykonawców. Projektowane zmiany nie wprowadzają dodatkowych obciążeń finansowych 

po stronie wykonawców. 

W projektowany rozporządzeniu przewiduje się, że wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r., a więc z dniem wejścia w życie PZP.  

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 

r. nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju  

 Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 


