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wg rozdzielnika

Dotyczy: stosowanie zasad zamówień publicznych w okresie pandemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

Wobec nadal występującej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie 

przypominamy, że w zakresie udzielania zamówień publicznych, obowiązuje ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) 

oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), zwana 

dalej „ustawą o Covid-19”.

Wskazujemy, że art. 6 ustawy o Covid-19 należy interpretować zawężająco, czyli 

wyłącznie „Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19” oraz w przypadku „jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby

lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”. W związku z powyższym 

przypominam, że to na zamawiającym spoczywa ciężar wykazania wszystkich przesłanek 
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z art. 6 ustawy o Covid-19. Dodatkowo, poniżej zamieszczam link do Komunikatu Urzędu 

Zamówień Publicznych w ww. sprawie:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19 .

Mając na uwadze powyższe wymogi, rekomenduje się ostrożność w korzystaniu 

z ww. wyłączenia oraz zaleca powstrzymanie się od korzystania z ww. art. 6 w 

przypadkach budzących jakiekolwiek wątpliwości (w szczególności, gdy przedmiot 

zamówienia związany jest z przeciwdziałaniem COVID-19, ale w praktyce zostanie ono 

zrealizowane w dalekiej przyszłości).

Z poważaniem

Jarosław Orliński
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują

1. Pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny

Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia,

2. Pani Joanna Książek-Wieder, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich,

Ministerstwo Klimatu,

3. Pani Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

4. Pani Monika Smoleń-Bromska, Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw 

Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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