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KOMUNIKAT NR 1/2020 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 
w sprawie udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą o COVID-19  

i przyjętym przez Sejm RP projektem jej nowelizacji 
 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 „o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych” (Dz. U. z 2020r. poz. 374) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne  

do przeciwdziałania COVID-19 nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego   

i  niekontrolowanego  rozprzestrzeniania  się  choroby  lub, jeżeli  wymaga  tego ochrona zdrowia publicznego. 

 

Jednocześnie decyzja Zamawiającego o zastosowaniu wyłączenia ustawy Prawo zamówień publicznych musi zostać 

każdorazowo poprzedzona dokonaniem analizy konkretnego stanu faktycznego. Przede wszystkim Zamawiający ma 

obowiązek ustalić, czy dana dostawa lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19, a następnie zbadać, 

czy w analizowanym przypadku zaistniała jedna z dalszych przesłanek wskazanych w przywołanym artykule ustawy 

o COVID-19. 

 

W świetle powyższego informujemy, że wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu  

o przesłanki wskazane w ustawie o COVID-19 są możliwe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

w poniższych przypadkach: 

1) w zakresie zamówień na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, czy preparatów  

do dezynfekcji – jednostki merytoryczne uprawnione do realizacji zamówień: Dział Zaopatrzenia  

i Transportu (Wrocław), Dział Administracyjno-Gospodarczy (Jelenia Góra); 

2) w zakresie zamówień, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT/AV, czy też usługi z zakresu IT niezbędne  

do wyposażenia stanowisk do pracy zdalnej i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym – jednostka merytoryczna 

uprawniona do realizacji zamówień: Centrum Informatyki. 

 

Pozostałe zamówienia powinny być realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  

i Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

W razie pytań osobą merytoryczną pozostaje Kierownik Działu Zamówień Publicznych. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym komunikacie decyzje podejmuje Kanclerz, który jednocześnie sprawuje 

ogólny nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem zasad określonych powyżej.     
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