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Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich miesięcy weszły w życie dwie istotne nowelizacje ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę szczególnie na ostatnią zmianę, która weszła w życie 16 kwietnia 
br. podwyższając próg wartości zamówień i konkursów, do którego zamawiający przy wyborze wykonawców 
nie musi stosować przepisów ustawy, do 30 tys. euro. 

Zwiększenie progu z całą pewnością ułatwi swobodniejszy wybór wykonawców. Swobodniejszy jednak nie jest 
równoznaczny z pełną swobodą i nie oznacza braku ograniczeń. I w tym aspekcie, jako Kancelaria od wielu lat 
zajmująca się problematyką zamówień publicznych, chcielibyśmy uczulić Państwa na pewne zagrożenia 
i wskazać Państwu, jak ich uniknąć.   

Każdy podmiot zobowiązany do stosowania PZP musi pamiętać, że zawarcie umowy, nawet „podprogowej”, 
jest zawsze zamówieniem publicznym i wiąże się z wydatkowaniem  środków „publicznych”. 

Nawet do zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro, do których nie ma obowiązku stosowania ustawowej 
procedury dotyczącej prowadzenia postępowania czy wyboru wykonawców, konieczne jest dochowanie 
pewnych zasad związanych z rzetelnym i oszczędnym wydatkowaniem środków. 

Kluczem bezpiecznego „podprogowego” zamówienia jest udzielenie go na warunkach rynkowych. Dlatego tak 
ważne jest zadbanie o uprzednie ustalenie szacunkowej wartości planowanego zamówienia dokonane 
z należytą starannością. 

Nasza praktyka, poparta wnioskami z obserwacji działalności organów kontroli pozwala przypuszczać, że rynek 
zamówień publicznych udzielanych poniżej progu 30 tys. euro, zwłaszcza tych w jego górnej granicy, stanowił 
będzie przedmiot szczególnego zainteresowania instytucji kontrolnych i wnikliwego badania zasadności ich 
udzielenia.  

Aby zniwelować ryzyka ewentualnych kontroli zalecamy naszym Klientom opracowanie i wdrożenie procedur 
udzielania zamówień publicznych do wartości 30 tys. euro albo dostosowanie już istniejących regulaminów. 

Proponujemy Państwu pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie dostosowanym 
do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań, w tym w szczególności:

• zbadanie prawidłowości obowiązujących u Państwa regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych 
poniżej progu ustawowego,

• dostosowanie w razie potrzeby istniejących regulacji do odpowiednich standardów,  

• w przypadku braku regulacji sporządzenie projektów odpowiednich dokumentów,

• udzielanie indywidualnych instrukcji w planowanych lub toczących się postępowaniach,

• udzielanie porad prawnych w pełnym zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. 

OSTROŻNIE
Z WYŻSZYM PROGIEM
W ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH 
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Kontakt:

Piotr Liberski – radca prawny, wspólnik
tel. +48 (71) 341 01 31
piotr.liberski@piszcz.pl
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