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Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego 

Szanowny Panie Prezesie! 

Odpowiedź Pana Prezesa z dnia 29 kwietnia 2013 r. na moją interpelację w sprawie stosowania przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych nie w pełni zaspokaja oczekiwania środowiska naukowego. Pomimo 

merytorycznej poprawności nadal nie uwzględnia specyfiki organizacji pracy badawczej na wyższych uczel-

niach. 

Zgadzam się z Pana opinią, że celem ustawy – Prawo zamówień publicznych jest zapewnienie równego 

traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie, ale nie może odbywać się to kosztem zamawiają-

cych, którzy mają ograniczone możliwości w zakresie prowadzenia badań naukowych. Nie możemy wszyst-

kich zamawiających zaliczać do tej samej grupy podmiotów stosujących przepisy p.z.p. Innymi podmiotami 

zamawiającymi są urzędy gminy, a innymi – wyższe uczelnie. Nawet pomiędzy uczelniami występują różni-

ce w zakresie trudności stosowania przepisów p.z.p. Jedne uczelnie kształcą studentów w dziedzinach huma-

nistycznych, dlatego jest im łatwiej dokonywać zamówień związanych z prowadzonym procesem dydaktycz-

nym, zaś inne prowadzą intensywne badania na żywych organizmach zwierząt i roślin i w związku z tym, że 

procesy życiowe są mało przewidywalne, wykluczone jest jakiekolwiek planowanie terminowe. 

Jako senator jestem zwolennikiem ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale jako profesor biologii sto-

sowanej, który ma za sobą wiele lat pracy naukowej, dostrzegam potrzebę wprowadzenia niezbędnych wyjąt-

ków w tej ustawie. Powtórzę: składanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi powszechnie do-

stępne jest jak najbardziej uzasadnione, czym innym są jednak prace badawcze na organizmach żywych. 

Dostrzegam konieczność wprowadzenia zmian w ustawie p.z.p. przede wszystkim w zakresie wyłączenia 

z niej dokonywania zamówień na odczynniki chemiczne, testy immunologiczne, podłoża mikrobiologiczne i 

inne produkty do prowadzenia badań naukowych. Pomimo prób zaplanowania potrzeb jednostek badawczych 

w zakresie dostaw odczynników chemicznych nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich odczynników 

niezbędnych w trakcie badań. Pracownicy naukowi niejednokrotnie zgłaszają, że w czasie badań, z uwagi na 

negatywne wyniki badań bądź potrzebę zastosowania nowych związków do kolejnych prób, pojawia się ko-

nieczność wprowadzenia innych odczynników niż wcześniej zaplanowane. Podobna sytuacja ma niejedno-

krotnie miejsce w przypadku innych materiałów do badań, bo zaplanowane i kupione podłoże nie spełnia 

oczekiwań. Konieczne jest wówczas kupno podłoża o odmiennym składzie, ale wtedy zazwyczaj nie ma cza-

su na kolejne procedury przetargowe, ponieważ dany materiał genetyczny został już pobrany i ma określony 

termin przydatności. W takich przypadkach zamawiający albo narusza przepisy ustawy p.z.p. i kupuje podło-

że bez przetargu, albo traci materiał genetyczny i marnuje publiczne pieniądze. Co więcej, często słyszymy 

opinie pracowników naukowych, że odczynnik o tym samym składzie chemicznym, ale pochodzący od inne-

go producenta daje odmienne wyniki badań, co powoduje nieporównywalność wyników. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o wprowadzenie możliwości składania zamówień na odczynniki 

chemiczne i inne artykuły niezbędne do prowadzenia badań z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 

p.z.p., ale z zachowaniem zasad racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. 

Odnosząc się do Pana pisma w sprawie zakresu dyspozycji art. 32 ust. 5 p.z.p., pragnę zauważyć, że jest to 

kolejny krok prowadzący do wzrostu struktur administracji i tworzenia dodatkowych kosztów funkcjonowa-

nia uczelni. Ponadto w jednostkach, gdzie prowadzone są liczne i kosztowne badania naukowe, wyodrębnie-

nie dodatkowych struktur organizacyjnych zamawiającego może spowodować efekt odwrotny do zamierzo-

nego, ponieważ wartość dostaw czy usług i tak przekroczy próg stosowania przepisów p.z.p. 

Kolejne zagadnienie, gdzie Pan Prezes wskazuje na ułatwienie w zakresie stosowania przepisów p.z.p., to 

jest art. 6a ustawy, tylko teoretycznie jest uproszczeniem. W opinii znajdującej się na stronie UZP, która do-

tyczy stosowania przepisów p.z.p., możemy przeczytać, że zastosowanie art. 6a p.z.p. nie może mieć miejsca 

w przypadku zamówień poniżej 14 tysięcy euro, gdyż zdaniem urzędu jest to omijanie przepisów ustawy. 

Oczywiście art. 6a stwarza możliwości uproszczenia procedur, ale tylko w określonym zakresie, a to nie roz-

wiązuje problemów związanych z planowaniem zakupu odczynników chemicznych czy innych materiałów 

do badań. 



Ponadto art. 4 pkt 3 lit. e wyłącza obowiązek stosowania przepisów p.z.p. przy udzielaniu zamówień na 

usługi badawcze, jednak wyłączenia te nie dotyczą już materiałów do badań. Przytoczony przepis z jednej 

strony ułatwia wykonywanie badań, jednak z drugiej – uniemożliwia ich realizację, ponieważ nie ma możli-

wości zamawiania odczynników chemicznych i innych materiałów trudnych do przewidzenia na etapie roz-

poczęcia badań. 

Zgadzam się z Panem Prezesem, że zmiany przepisów p.z.p. powodują przyspieszenie w zakresie prowa-

dzenia procedur przetargowych, jednak, jak pisałem wcześniej, nie jestem za całkowitym wyłączeniem sto-

sowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w uczelniach wyższych. Domagam się jedynie 

pewnych wyjątków, które pozwolą pracownikom naukowym na prowadzenie badań w standardach UE. Uwa-

żam też, że podstawowy próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów p.z.p, powinien zostać 

podniesiony nie do 20  tysięcy euro, ale do 200 tysięcy euro. Dopiero taka liberalizacja przepisów umożliwi 

swobodny rozwój wyższych uczelni o profilu badawczym, spowoduje większe zainteresowanie w zakresie 

pozyskiwania grantów badawczych, zachęci młodych naukowców do prowadzenia doświadczeń i pozytywnie 

wpłynie na rozkwit polskiej nauki. 

Z poważaniem 

Ryszard Górecki 

 




