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Zamówienia publiczne bez zastosowania ustawy Pzp ale z obowiZamówienia publiczne bez zastosowania ustawy Pzp ale z obowiązkowym zamieszczeniem w BZPzkowym zamieszczeniem w BZP

informacji o udzieleniu zamówienia.informacji o udzieleniu zamówienia.

W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 opublikowana została ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ww. ustawie znajdziemy uregulowania dotyczące formalności, jakich należy dopełnić w związku z udzielaniem

zamówień publicznych.

Ww . ustawa wyłącza obowiązek stosowania ustawy Pzp. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) do:

A.A. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na:

1) zakwaterowaniu;

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków

prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy

udzielana jest opieka medyczna;

4) nansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla

osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3;

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów

podstawa prawna Art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na terytorium

tego państwa.

Pamiętać należy o tym, że zgodnie z regulacjami omawianej ustawy, Wojewoda, inny organ administracji publicznej,

jednostka podległa lub nadzorowana przez organy administracji publicznej, jednostka sektora nansów publicznych,

inny organ władzy publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub

związek metropolitalny, w terminie 3 miesiw terminie 3 miesięcy od kocy od końca miesica miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza wca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w

Biuletynie ZamówieBiuletynie Zamówień Publicznych informacj Publicznych informację o udzieleniu zamówienia o udzieleniu zamówienia , o którym mowa w ust. 6, podając:

1) nazwę i adres siedziby zamawiającego;

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

6) nazwę ( rmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

B.B. zamówień publicznych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących możliwość nieodpłatnego wykonania fotogra i;

C.C. zamówień publicznych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji

przez nie zadań w zakresie omawianej ustawy

podstawa prawna Art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na terytorium tego

państwa.

D.D. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz

do nansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5



podstawa prawna Art. 26 ust 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na terytorium

tego państwa.

E.E. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej i pomocy

podstawa prawna Art. 80 pkt. 5) lit. c) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na

terytorium tego państwa.  

F.F. zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa w art. 7a ust. 1

Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w celu:

1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej;

2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska,

jest szczególnie negatywny;

3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2

W tym przypadku Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza ww terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza w

BiuBiuletynie Zamówieletynie Zamówień Publicznych informacj Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia o udzieleniu tego zamówienia , w której podaje:

1) nazwę ( rmę) i adres siedziby zamawiającego;

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

6) nazwę ( rmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa

podstawa prawna Art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon iktem zbrojnym na terytorium tego

państwa.  

 

Zgodnie z art. 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogz dniem ogłoszenia, z mocoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. od dnia 24 lutego 2022 r.


