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Rozdział 1. Plan zakupów jako jedno 
z kluczowych narzędzi w procesie 

zakupowym

1. Plan postępowań o udzielenie 
zamówień

Obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie 
zamówień wynikający z art. 13a ust. 1 ZamPublU jest instytu-
cją wprowadzoną przez nowelizację z 22.6.2016 r. (Dz.U. 2016 r. 
poz. 1020). 

„Plan zakupów stanowi bazę do rozpoczęcia postępowań za-
kupowych z odpowiednim wyprzedzeniem, a także zyskujemy od-
powiednią ilość czasu na stworzenie zapytań ofertowych, ich publi-
kację, zebranie ofert, wyłonienie najlepszej oferty oraz podpisanie 
umowy z dostawcą. (…) Głównym celem planowania zakupów 
jest identyfikacja klientów wewnętrznych, którzy będą chcieli mieć 
dany asortyment. Do innych celów (planu) możemy zaliczyć mię-
dzy innymi wstępną weryfikację potrzeb, utrzymanie dyscypliny fi-
nansów, a co za tym idzie identyfikację ewentualnych problemów 
finansowych” (E. Olszewska, Czy warto planować zakupy w przed-
siębiorstwie?, www.networkmagazyn.pl). Na potrzebę wprowa-
dzenia obowiązku sporządzania planów postępowań zakupowych 
przez zamawiających wskazywał również NIK (zob. wyniki kon-
troli NIK 2015, NIK o realizacji zamówień publicznych – Udziela-
nie zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty 
sektora publicznego, Warszawa 26.6.2015 r., www.nik.gov.pl). Zda-
niem NIK należy „wprowadzić obowiązek sporządzania przez jed-

Obowiązek 
sporządzania 
planu postępowań

Cele planu 
postępowań



R o z d z i a ł  1 .  P l a n  z a k u p ó w  j a k o  j e d n o  z   k l u c z o w y c h  n a r z ę d z i …

2

nostki publiczne rocznych planów zamówień publicznych nieza-
leżnie od ich wartości. Plan zamówień daje bowiem kierownikowi 
jednostki całościową wiedzę o liczbie i wartości planowanych za-
mówień, terminach oraz trybach ich udzielania, co jest niezbędne 
do sprawowania rzetelnej kontroli zarządczej”. Najwyższa Izba 
Kontroli zauważa, że: „pomimo braku sformułowanego wprost obo-
wiązku sporządzania planu zamówień publicznych, aby zwiększyć 
efektywność i przejrzystość systemu zamówień publicznych, a także 
aby zminimalizować ryzyko korupcji, konieczne jest wprowadzenie 
obowiązku sporządzania przez urzędy rocznych planów zamówień 
publicznych niezależnie od wartości zamówienia”. Wprowadzenie 
w ustawie obowiązku tworzenia i publikowania planu postępowań 
przez niektórych zamawiających stanowi więc wdrożenie do sys-
temu prawnego rekomendacji organów kontroli.

2. Podmioty zobowiązane do sporządzania 
planów postępowań

W świetle przepisów ZamPublU obowiązek sporządzania 
planu postępowań o udzielenie zamówień spoczywa na zamawia-
jących będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozu-
mieniu przepisów o finansach publicznych oraz państwowymi jed-
nostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 
innymi niż jednostki sektora finansów publicznych oraz ich związ-
kach (art. 13a ust. 1 ZamPublU). Pozostałe podmioty zobowiązane 
do stosowania ZamPublU nie mają obowiązku opracowania planu 
postępowań, o którym mowa w art. 13a ZamPublU, jednak mając 
na względzie podejście do przygotowania i realizacji zamówień pu-
blicznych przez organy kontrolujące i nadzorujące zamawiających 
oraz dobre praktyki rynkowe, wskazane i celowe jest, aby plan po-
stępowań sporządzały wszystkie podmioty zobowiązane do sto-
sowania ZamPublU. Mimo obowiązku sporządzania planu postę-
powań zgodnie z 13a ust. 1 ZamPublU ustawodawca nie nałożył 
sankcji za brak jego sporządzenia, sankcji nie przewiduje także 
ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
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3. Zasada równości i przejrzystości
Plan postępowań ma z jednej strony służyć realizacji zasad 

wskazanych w ZamPublU, tj. zasady równego dostępu wykonaw-
ców do zamówienia, zasady przejrzystości i zasady celowości, 
z drugiej zaś strony do zebrania w jednym dokumencie informa-
cji o wszystkich postępowaniach, które zamierza przeprowadzić 
zamawiający wraz z zapewnieniem ich finansowania w budżecie, 
co ma przyczynić się do uniknięcia dzielenia zamówienia, termino-
wego przygotowania, przeprowadzenia i zrealizowania potrzeb za-
kupowych zamawiającego oraz zabezpieczenia właściwych zasobów 
(przede wszystkim po stronie jednostki zakupowej) do ich przepro-
wadzenia. Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych podkreślił, 
iż „plan postępowań stanowi jedną z czynności przygotowawczych 
do udzielenia zamówienia publicznego, który niewątpliwie wpły-
nie na zwiększenie transparentności i przejrzystości postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych” (zob. Urząd Zamówień Pu-
blicznych – Przygotowanie przez zamawiającego planu postępowań 
o udzielenie zamówienia, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/in-
terpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-
-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/przygotowanie-przez-za-
mawiajacych-planu-postepowan-o-udzielenie-zamowien, dostęp: 
4.7.2019 r.). Obowiązek sporządzania planu postępowań dotyczy 
oczywiście postępowań, do których przeprowadzenia zamawiający 
ma obowiązek stosowania ZamPublU. Zamawiający nie mają obo-
wiązku do uwzględniania w planach postępowań zamówień, któ-
rych wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, jak rów-
nież tych postępowań, które są wyłączone spod reżimu stosowania 
ZamPublU na podstawie art. 4 ZamPublU, jak również innych prze-
pisów szczególnych. 

Zamawiający, publikując plany postępowań na dany rok finan-
sowy na stronie internetowej, realizuje zasadę przejrzystości i rów-
nego traktowania wykonawców, każdy wykonawca bowiem bez 
ograniczeń ma dostęp do planu postępowań opublikowanego zgod-
nie z przepisami art. 13a ZamPublU. Potencjalni wykonawcy będą 
więc mogli pozyskać informacje o tym, jakie postępowania planuje 
w danym roku przeprowadzić zamawiający i w jakich terminach. 

Zasada równości 
i przejrzystości
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Takie informacje pozwolą im odpowiednio wcześniej się do nich 
przygotować i uwzględnić w swoich harmonogramach te postę-
powania, w których będą chcieli uczestniczyć. Jednocześnie wska-
zać należy, że wykonawcy nie mogą wnosić roszczeń z tego tytułu 
(wykonawcom nie przysługuje na tę czynność prawo do wnoszenia 
środków ochrony prawnej przewidzianych w ZamPublU), że zama-
wiający zamieścił w planie postępowań dane zamówienie, a następ-
nie go nie zrealizował lub wszczął postępowanie w innym termi-
nie, niż został wskazany w opublikowanym planie. To samo dotyczy 
przedmiotu zamówienia – nazwy (opisu), trybu czy orientacyjnej 
wartości zamówienia.

4. Zasada celowości i racjonalności
Zamawiający, udzielając zamówień, powinni wydatkować 

środki publiczne w sposób celowy i racjonalny, co oznacza, że przy 
sporządzaniu planu powinni uwzględnić w nim wszystkie zamó-
wienia, które powinny zostać właściwie opisane i pogrupowane. 
Rzetelnie przygotowany plan postępowań pozwoli uniknąć w przy-
szłości zarzutu dzielenia zamówienia na części, a także przy wła-
ściwym pogrupowaniu i zagregowaniu zamówień przyczyni się 
do wykorzystania efektu skali, który często przekłada się na realne 
oszczędności.

5. Współpraca przy tworzeniu planu
Do przygotowania planu postępowań konieczna jest od sa-

mego początku współpraca jednostek merytorycznych, finansowych 
(kontrolingowych) z jednostką zakupową lub osobami/osobą od-
powiedzialną za prowadzenie procedury zakupowej u zamawiają-
cego. Jednostki merytoryczne – odbiorcy dostaw, usług lub robót 
budowlanych – posiadają wiedzę o potrzebach asortymentowych 
na dany rok oraz o tym, w jakich terminach należy te potrzeby zre-
alizować, natomiast jednostka zakupowa posiada wiedzę o proce-
durze udzielania zamówień, czasie trwania poszczególnych jej eta-
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pów, możliwych do zastosowania trybach udzielania zamówień. 
Wiedza jednostki zakupowej jest więc niezbędna do tego, aby stwo-
rzyć najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania w danym 
roku finansowym plan postępowań. Konieczna jest także weryfika-
cja przyjętych w nim założeń pod kątem możliwości ich sfinansowa-
nia, której powinna dokonać jednostka odpowiadająca za budżet. 
Dobrze opracowany plan postępowań przy ścisłej współpracy wyżej 
wymienionych jednostek organizacyjnych zwiększa szanse na termi-
nowe przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizowanie zamówień, 
redukcję kosztów, optymalizację stanów magazynowych, zaplano-
wanie zasobów kadrowych i osób odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych postępowań (lub pozyskanie dodatkowych etatów) 
oraz monitorowanie stanu jego realizacji i wykonania. W efekcie 
tak przygotowany plan stwarza możliwość reagowania przez kie-
rownika zamawiającego na bieżące problemy związane z przygoto-
waniem i realizacją poszczególnych zamówień oraz ze źródłami ich 
finasowania, a także na wszelkie odchylenia od planu w zakresie 
terminu uruchamiania poszczególnych zamówień. Takie rozwiąza-
nie pozwala na efektywne zarządzenie procesem realizacji zakupów 
w danej jednostce i uniknięcie kumulacji procesów w jednym czasie 
lub zbyt późnej realizacji potrzeb zamawiającego.

6. Regulacje dotyczące zasad tworzenia 
planu

W art. 13a ust. 2 ZamPublU zostały określone informacje, 
które muszą zostać zawarte w planach postępowań o udzielenie 
zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w da-
nym roku finansowym, ale nie zostały wskazane czynności, które 
powinien podjąć zamawiający, aby je zrealizować. Oznacza to, 
że kwestie, takie jak sporządzenie planu oraz zasady jego aktuali-
zacji i monitorowania, powinny co do zasady zostać uregulowane 
w aktach wewnętrznych, tj. regulaminach, instrukcjach. Wprawdzie 
z ZamPublU nie wynika obowiązek tworzenia tego rodzaju doku-
mentów, ale z praktyki wiadomo, że zebranie tego rodzaju reguł 
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postępowania przy tworzeniu planu postępowań pozwala na upo-
rządkowanie i usprawnienie przedmiotowego procesu. Podkreślić 
należy, że przepisy ZamPublU nie nakładają na zamawiających obo-
wiązku aktualizacji planu postępowań, co oznacza, iż do decyzji sa-
mego zamawiającego ustawodawca pozostawił zarówno kwestię 
tego, czy będzie aktualizował przyjęty plan postępowań, jak i w od-
stępach czasowych i zakresie. 

7. Najważniejsze cele związane 
z obowiązkiem tworzenia planów 
postępowań

Najważniejsze cele związane z obowiązkiem tworzenia pla-
nów postępowań to:

1) uniknięcie dzielenia zamówienia na części;
Plan postępowań powinien być tworzony ze  świadomo-

ścią konsekwencji wynikających z zaniżenia wartości zamówienia 
(w tym dzielenia zamówienia na części) w celu uniknięcia stoso-
wania przepisów ZamPublU. Plan postępowań o udzielenie zamó-
wień to nie wykaz zamówień. Za jedno zamówienie może być 
uznana potrzeba zakupowa lub wiele potrzeb zakupowych, jeżeli 
spełnia/spełniają one łącznie trzy tożsamości – przedmiotową, 
czasową i podmiotową. Tworząc plan, zamawiający powinien 
mieć na uwadze art. 5b ZamPublU, zgodnie z którym zamawia-
jący nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ZamPublU 
łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowa-
nia różnych przepisów ZamPublU, oraz dzielić zmówienia na od-
rębne części w celu łącznego szacowania ich wartości. Ponadto, 
stosownie do art. 32 ust. 2 ZamPublU, zamawiający nie może 
w celu uniknięcia stosowania przepisów ZamPublU zaniżać war-
tości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamó-
wienia. Aby takiego zarzutu uniknąć, w planie tym powinny być 
zebrane wszystkie znane na dzień jego opracowywania dostawy, 
usługi lub roboty budowlane, które będą pozyskiwane w oparciu 
o procedury ZamPublU i pogrupowane stosownie do ich specy-
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fiki na postępowania. Jednostki merytoryczne, zgłaszając poszcze-
gólne potrzeby do planu postępowań, powinny mieć na uwadze, 
że niezgłoszenie jakiegokolwiek zamówienia mimo posiadania ta-
kiej wiedzy i potrzeby wiązać się może z możliwością postawienia 
zarzutu dzielenia zamówienia, jeżeli okaże się, że inne jednostki 
merytoryczne mają potrzebę zakupienia tego samego rodzaju asor-
tymentu. Z analiz organów kontrolnych wynika, że prowadząc po-
stępowanie kontrolne w zakresie potencjalnych zarzutów dzielenia 
zamówienia w celu uniknięcia stosowania ZamPublU, kontrolerzy 
zwracali szczególną uwagę na to, czy w danej jednostce jest opra-
cowywany plan zamówień. Potwierdzeniem powyższego mogą 
być wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, które pokazały, 
„iż część skontrolowanych urzędów i spółek w sposób nieupraw-
niony wykorzystywało prawo do podziału zamówień na części. 
Była to swego rodzaju furtka do niestosowania przepisów ustawy 
przy udzielaniu zamówień, wykorzystywanych w sytuacjach, gdy, 
np. na skutek niewłaściwego planowania, nie udało się wszcząć 
bądź zakończyć postępowań w określonym czasie lub gdy na eta-
pie planowania nie oszacowano wartości całego zamówienia ani 
też nie wyodrębniono i nie oszacowano jego części” (NIK o reali-
zacji zamówień publicznych – Udzielanie zamówień publicznych 
na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego, War-
szawa 26.6.2015 r., www.nik.gov.pl, akapit 4).

2) możliwość elastycznego reagowania na zamówienia 
awaryjne/nieprzewidziane;

W sytuacji gdy zamawiający dysponuje opracowanym pla-
nem postępowań, jeżeli pojawiają się zamówienia awaryjne, pilne 
lub nieplanowane, zamawiający w wielu przypadkach będzie 
mógł potraktować te zamówienia jako osobne i odrębnie oszaco-
wać ich wartość, co może oznaczać brak konieczności stosowania 
ZamPublU lub stosowanie procedur uproszczonych. Kluczowa jest 
w tym zakresie kwestia braku możliwości przewidzenia danego za-
mówienia na etapie tworzenia planu lub awaryjny jego charakter. 
W tym zakresie organy kontrolne będą dokonywały takiej analizy 
z uwzględnieniem dochowania przez zamawiającego należytej sta-
ranności na etapie planowania.
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3) udzielenie zamówienia w częściach;
Zarzut nieuprawnionego dzielenia zamówienia nie będzie 

mógł zostać postawiony tym zamawiającym, którzy przygotowu-
jąc plan postępowań, tworząc go, skorzystali z instytucji udzielania 
zamówienia w częściach. W tym kontekście, tworząc plan postę-
powań w oparciu o przepisy art. 13a ZamPublU, zamawiający po-
winien mieć także na uwadze intencję ustawodawcy europejskiego 
wyrażoną w motywie 59 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z któ-
rym agregacja i centralizacja zakupów powinny jednak być uważ-
nie monitorowane w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji siły 
nabywczej i zmowy oraz w celu zachowania przejrzystości i konku-
rencji, jak również możliwości dostępu do rynku przez MŚP. Ozna-
cza to, że przy tworzeniu planu należy mieć na uwadze możliwości 
rynku, w tym w szczególności dla MŚP, i rozważnie agregować po-
szczególne dostawy, usługi czy roboty budowlane, aby nie tworzyć 
dużych wolumenowo zamówień i nie zakłócać konkurencyjności 
na rynku. Instytucjami, które pozwalają uniknąć takiej koncentra-
cji bez jednoczesnego zarzutu dzielenia zamówienia, jest dopusz-
czenie możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego 
postępowania (art. 36aa ZamPublU) lub udzielenia zamówienia 
w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postę-
powania (art. 32 ust. 4 ZamPublU), co pozwala na zwiększenie do-
stępności do zamówień publicznych dla MŚP.

4) terminowe przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizo-
wanie zamówienia;

Jednostka merytoryczna, przekazując do planu postępowań 
swoje potrzeby zakupowe, musi wskazać termin, w którym po-
winna zostać zawarta umowa na dostawę, usługę lub robotę bu-
dowlaną. Na tej podstawie jednostka zakupowa/osoba/osoby od-
powiadające za udzielanie zamówień powinny zaproponować 
najbardziej optymalny i możliwy do zastosowania tryb, w którym 
może być udzielone zamówienie, oraz termin, w którym postępo-
wanie powinno zostać uruchomione, aby zawarcie umowy możliwe 
było zgodnie z oczekiwaniami jednostki merytorycznej. Jeżeli dany 
asortyment może lub powinien być realizowany w częściach, wów-
czas potrzeby i wielkości poszczególnych części dostosowane zo-
staną do harmonogramu ich dostaw i procedur, w jakich mają być 
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realizowane. W przypadku gdy jednostka merytoryczna do przy-
gotowania postępowania (np. opisu przedmiotu zamówienia) po-
trzebuje doradcy lub konsultacji rynkowych, np. w postaci dialogu 
technicznego/RFI/RFQ, jednostka zakupowa wskaże najbardziej 
optymalne rozwiązania oraz terminy, które są niezbędne na pozy-
skanie eksperta – doradcy lub przeprowadzenie dialogu technicz-
nego/RFI/RFQ. W związku z powyższym, aby efektywnie korzystać 
z informacji zawartych w planie postępowań, powinna się w nim 
znaleźć rubryka, w której zostanie wskazana informacja o „propo-
nowanym terminie podpisania umowy”. Informacja ta powinna sta-
nowić wytyczną dla ustalenia innych kluczowych dla postępowania 
terminów, takich jak termin złożenia do jednostki zakupowej nie-
zbędnych dokumentów do uruchomienia postępowania oraz termin 
wszczęcia samego postępowania.

5) redukcja kosztów;
W ramach planu postępowań powinna zostać dokonana agre-

gacja zakupów, a więc łączenie grup asortymentowych (dostaw) 
i usług w jedno zamówienie, co zmniejsza koszty związane z pro-
wadzeniem samego procesu. Dodatkowo zebranie tych samych lub 
podobnych zamówień do jednego koszyka i przeprowadzenie jed-
nego dużego postępowania powinno łączyć się z oszczędnościami 
wynikającymi z tzw. efektu skali. Zbierając dane dotyczące ilości 
i jakości danego asortymentu, a następnie przygotowując jego opis, 
zamawiający może już na wstępie zredukować zarówno liczbę za-
mawianych towarów, jak i różnorodność asortymentu przez ograni-
czenie do kilku rodzajów i do właściwego opisu przedmiotu zamó-
wienia odpowiadającego jego rzeczywistym potrzebom. Podobna 
sytuacja może mieć miejsce w przypadku usług. Takie analizy przy-
czyniają się bardzo często, co pokazuje praktyka zakupowa, do stan-
daryzacji kupowanych produktów i weryfikacji faktycznych potrzeb 
zamawiającego. Kolejna redukcja kosztów możliwa jest przez kon-
sultacje z rynkiem – albo za pośrednictwem dialogu technicznego, 
albo za pośrednictwem RFI lub RFQ, przez które zamawiający po-
zyska dodatkowe informacje, jak zoptymalizować dane postępowa-
nie. Konsultacje z rynkiem wymagają jednak czasu, więc w planie 
postępowań powinien zostać ujęty czas niezbędny do przeprowa-
dzenia takiej weryfikacji, czyli odpowiedni czas na etap przygoto-
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wania postępowania. Na konieczność powyższych analiz i celów, 
jakie stawiane są przed planem, wskazują informacje pokontrolne 
NIK (NIK o realizacji zamówień publicznych – Udzielanie zamówień 
publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicz-
nego Warszawa 26.6.2015 r., www.nik.gov.pl). Najwyższa Izba Kon-
troli wskazuje m.in., że w kontrolowanych jednostkach sporządza-
nia planów zamówień publicznych nie poprzedzono rozpoznaniem 
rzeczywistych potrzeb ani nie wykonano analizy zamówień pod ką-
tem ich zasadności, kosztów i korzyści.

6) efektywne zarządzanie stanami magazynowymi;
Zamawiający, którzy ze względu na specyfikę wykonywanej 

przez siebie działalności posiadają magazyny, do których dostarczane 
są zakupione materiały na potrzeby realizacji bieżących zadań, mogą 
wykorzystać plan postępowań do efektywnego zarządzania magazy-
nami, w tym także do redukcji stanów magazynowanych.

Przygotowując plan postępowań, jednostka merytoryczna po-
winna posiadać wiedzę o stanie magazynów i skorelować potrzebę 
ich zaopatrzenia z terminami uruchamiania zaplanowanych postę-
powań. Plan postępowań powinien zostać ułożony tak, aby unik-
nąć zalegania materiałów w magazynach, realizować istniejące po-
trzeby, a jednocześnie nie kumulować dużej liczby zakupów pod 
koniec roku po to tylko, aby wydatkować środki. Zalegające stany 
magazynowe stanowią dla zamawiającego duże koszty, stąd w przy-
padku konieczności bieżącego dostarczania np. części do produk-
cji powinny zostać utworzone tzw. min–max (minimalne i maksy-
malne poziomy danego towaru w magazynie), które jednocześnie 
powinny być skorelowane z planowanym uruchomieniem postępo-
wań zakupowych tak, aby zapewnić dostępność towarów na bez-
piecznym poziomie.

7) efektywne zarządzanie potencjałem kadrowym;
Plan postępowań pozwala na efektywne określenie zasobów 

osobowych potrzebnych do jego realizacji. Terminowa i rzetelna re-
alizacja planu postępowań jest bowiem możliwa tylko przy zapew-
nieniu odpowiedniej liczby pracowników uczestniczących w pro-
cesie zakupowym zarówno po stronie jednostki zakupowej, jak 
i merytorycznej. W trakcie sporządzania planu konieczna jest więc 
wielopłaszczyznowa analiza i odpowiednie rozłożenie w czasie po-
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stępowań, tak aby nie nastąpiła ich kumulacja w jednym terminie, 
przekraczająca możliwości kadrowe zamawiającego. Takie działania 
pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału osobowego, któ-
rym dysponuje zamawiający, i sprawne przygotowanie i przeprowa-
dzenie procesu zakupowego, aż do podpisania umowy z wybranym 
wykonawcą.

8) bieżące monitorowanie realizacji zamówień;
Plan postępowań pozwala na bieżące monitorowanie realiza-

cji planowanych zamówień. Jednocześnie plan postępowań powi-
nien podlegać aktualizacji z uwagi na zachodzące u zamawiającego 
zmiany i zmieniające się okoliczności powodujące pojawienie się 
np. nowych zamówień lub brak potrzeby realizacji części zamówień 
umieszczonych w planie. Oznacza to, że plan postępowań powinien 
odzwierciedlać faktyczne i aktualne potrzeby zamawiającego. Za-
zwyczaj regulacje wewnętrzne związane z obowiązkiem sporządza-
nia planu postępowań określają nie tylko procedurę jego tworzenia, 
weryfikacji, lecz także aktualizacji. W regulacjach wewnętrznych 
zwykle wskazane są terminy aktualizacji i weryfikacji.

Procedura weryfikacji i aktualizacji realizacji planu postępo-
wań powinna określać, że w odpowiednich odstępach czasowych 
(zazwyczaj raz na kwartał) plan poddawany jest analizie i weryfi-
kacji stopnia wykonalności, oraz wskazywać, jakie kroki powinny 
być podejmowane przez jednostkę odpowiedzialną za jego przygo-
towanie i monitorowanie. Pozwala to na podjęcie działań mających 
na celu zweryfikowanie i wyjaśnienie braku lub nieterminowej re-
alizacji planu. Z monitorowania stanu realizacji postępowań wska-
zanych w planie powinna wynikać konieczność jego aktualizacji 
w szczególności w zakresie terminów czy weryfikacji planowanych 
do realizacji zakupów. Monitorowanie i aktualizacja planu postępo-
wań ma również na celu zdyscyplinowanie poszczególnych jedno-
stek odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzenie i zre-
alizowanie zamówień ujętych w planie. Ustawodawca nie nakłada 
na zamawiających obowiązku aktualizacji planu postępowań, jed-
nakże mając na uwadze cele, jakie przyświecają tworzeniu planu 
postępowań i jego realizacji, celowe i zasadne jest aktualizowanie 
planu postępowań i zamieszczanie go na stronie internetowej z od-
powiednią adnotacją, jakiego okresu aktualizacja dotyczy.
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8. Termin sporządzenia planu
Termin sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamó-

wień wskazany został wprost w art. 13a ust. 1 ZamPublU, zgod-
nie z którym zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 
ZamPublU, oraz ich związki zobowiązani są do sporządzenia planu 
postępowań o udzielenie zamówień w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony or-
gan. W przypadku zamawiających, którzy realizują kilkanaście po-
stępowań w roku, termin 30-dniowy jest terminem wystarczającym 
na sporządzenie takiego planu, ale w przypadku zamawiających, 
którzy realizują od kilkudziesięciu do kilkuset postępowań w roku 
i posiadają rozproszoną strukturę organizacyjną, przygotowanie 
i zatwierdzenie planu postępowań w terminie 30 dni jest utrud-
nione, a w niektórych wypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego też 
prace nad projektem planu postępowań powinny być co do zasady 
uruchomione wraz z rozpoczęciem prac nad budżetem lub planem 
finansowym, tak aby jego sporządzenie i opublikowanie było moż-
liwe w terminie wskazanym przez ustawodawcę.

W sporządzonym planie postępowań powinny znaleźć się po-
stępowania wszczynane w danym roku. Powyższe oznacza, że plan 
postępowań nie obejmuje tych zamówień, które są w trakcie reali-
zacji, oraz tych postępowań, które zostały przeprowadzone, ale nie 
zostały jeszcze zakończone podpisaniem umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego. Jednocześnie obowiązek sporządzenia planu 
postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, do których stosuje się 
przepisy ZamPublU.

9. Zakres informacji objętych planem
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ZamPublU plan postępowań o udzie-

lenie zamówień zawierać ma w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia,
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi,

Termin sporządze-
nia planu

Informacje objęte 
planem
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3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia za-
mówienia,

4) orientacyjnej wartości zamówienia,
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu 

kwartalnym lub miesięcznym.
Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany tak, aby wy-

konawcy na jego podstawie byli w stanie zidentyfikować przyszłe 
potrzeby zakupowe zamawiającego i wstępnie mogli się do tych za-
mówień przygotować. W tej części planu postępowań powinna zna-
leźć się nazwa zamówienia, czyli krótki opis tego, co będzie skła-
dało się na przedmiot dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Plan postępowań powinien zawierać także informację doty-
czącą rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na do-
stawy, usługi lub roboty budowlane, co oznacza, że jednostka me-
rytoryczna, zgłaszając dane zamówienie do planu, musi ustalić, czy 
zamówienie jest dostawą, usługą lub robotą budowlaną, zgodnie 
z definicjami wskazanymi w art. 2 ZamPublU. W przypadku zamó-
wień mieszanych w celu ustalenia ich rodzaju należy skorzystać 
z regulacji odnoszącej się do tzw. zamówień mieszanych, określonej 
w art. 5b i n. ZamPublU. Określenie, czy dane zamówienie jest do-
stawą, usługą czy robotą budowlaną, ma bowiem kluczowe znacze-
nie dla procedury, w której to zamówienie będzie udzielane.

Wybór trybu lub procedury przewidzianej dla prowadzenia 
danego rodzaju zamówienia ma ogromne znaczenie z punktu wi-
dzenia terminu wszczęcia i prowadzenia danego postępowania oraz 
możliwości udzielenia zamówienia w proponowanym trybie (zaist-
nienie przesłanek przewidzianych dla danego trybu). Inne terminy 
i obowiązki spoczywają bowiem na zamawiającym przy prowadze-
niu postępowań przetargowych, inne przy postępowaniach konku-
rencyjnych niepoprzedzonych ogłoszeniem, a jeszcze inne przy za-
mówieniu z wolnej ręki czy chociażby partnerstwie innowacyjnym. 
Ustalenie trybu ma więc istotne, zasadnicze znaczenie dla terminu 
podpisania umowy, realizacji zamówienia i budżetu w danym roku 
finansowym.

W planie musi zostać wskazana orientacyjna – przybliżona 
wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. War-
tość ta może zostać ustalona chociażby na podstawie danych hi-

Przedmiot 
zamówienia

Rodzaj zamówie-
nia

Przewidywany 
tryb udzielenia 
zamówienia

Orientacyjna 
wartość 
zamówienia
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storycznych, jeżeli podobne zamówienia były realizowane w latach 
ubiegłych, danych katalogowych, wstępnych zapytań skierowa-
nych do podmiotów świadczących przedmiotowe dostawy, usługi 
lub roboty budowlane, kosztorysów, danych dostępnych w Inter-
necie itp. Orientacyjna wartość zamówienia przekłada się również 
na rodzaj procedury, jaką zobowiązany będzie zastosować zamawia-
jący do udzielenia zamówienia (procedura pełna, uproszczona czy 
też podprogowa – np. zamawiający sektorowi). Orientacyjna war-
tość zamówienia nie jest wartością tożsamą z wartością szacun-
kową zamówienia, o której mowa w art. 32 ust. 1 ZamPublU, którą 
to zamawiający ma obowiązek oszacować przed wszczęciem postę-
powania z należytą starannością, kiedy dokładnie wie, co będzie 
przedmiotem zamówienia i na jakich warunkach będzie ono realizo-
wane. W przypadku sporządzania planu postępowań zamawiający 
zna tylko ogólne założenia do przedmiotu przyszłego postępowania 
i dlatego podaje wartość orientacyjną i tutaj nie musi zastosować się 
do zasad określonych w art. 32 ust. 1 ZamPublU. Natomiast podając 
orientacyjną wartość zamówienia przez analogię do wyżej wymie-
nionego przepisu, należy podać ją bez podatku od towarów i usług.

W publikowanym planie zamawiający nie ma obowiązku 
wskazywania konkretnej daty, w której planowane jest uruchomie-
nie danego postępowania, przyjęte rozwiązanie ma charakter bar-
dziej elastyczny, obrazujący wyłącznie przybliżone terminy w ujęciu 
miesięcznym lub kwartalnym.

Plan postępowań zawiera tylko podstawowe informacje 
o przedmiocie, zakresie, orientacyjnej wartości zamówienia, trybie, 
w jakim ma zostać udzielone zamówienie, terminie przewidzianym 
na wszczęcie postępowania. Szczegółowe informacje odnoszące się 
do przedmiotu i zakresu zamówienia pozwalające na wszczęcie po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą znaleźć 
się dopiero w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Nie można czynić zarzutu zamawiającemu, że prowa-
dzi postępowanie w innym trybie niż wskazany w planie, a wartość 
szacunkowa różni się od orientacyjnej wartości zamówienia, czy też 
w innym terminie wszczął postępowanie, dopiero bowiem na etapie 
przygotowania i wszczęcia postępowania ustala wszystkie szczegó-
łowe informacje związane z danym zamówieniem.

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania

Informacje 
szczegółowe




