




 Propozycje nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych1 
Lp. Zagadnienie Propozycja zmiany 
1. Wyłączenie spod reżimu ustawy zamówień udzielanych przez uczelnie 

w formule B+R. 
Dodanie w art. 11 ust. 1 pkt 3a) w brzmieniu: 
„3a) są dostawy lub usługi służące działalności twórczej obejmującej badania 
naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w celu zwiększenia zasobów 
wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań, w 
szczególności budowy prototypów, linii pilotażowych, demonstracji, 
testowania i walidacji, podejmowane wspólnie przez zamawiającego i 
przedsiębiorcę” 
 

2. Uelastycznienie zasad dotyczących sumowania wartości zamówień 
dokonywanych przez uczelnie w danej kategorii zamówień tak, by 
wyłączone z globalnego sumowania były wszelkie zakupy 
dokonywane w ramach grantów czy projektów badawczych jako 
przedsięwzięcia z istoty swej o odmiennych od siebie celach i 
założeniach. 

2.1 Dodanie art. 35a w brzmieniu: „Jeżeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielane na potrzeby projektów 
realizowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej 
zamawiającego, finansowanych z programów krajowych lub z udziałem 
środków europejskich lub innych środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wartość tych zamówień 
ustala się odrębnie dla każdego z tych projektów oraz odrębnie od 
wartości zamówień udzielanych przez zamawiającego poza tymi 
projektami”  

2.2 Wykreślenie w całości przepisu art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574) 

2.3 Przeniesienie pkt 1) z art. 11 ust. 5 w brzmieniu: „których przedmiotem 
są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej 
osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 
rozwoju” do kategorii zamówień określonych w art. 11 ust. 1 jako pkt 
3a) lub pkt. 12. 

3. Zatrudnianie w projektach badawczych kadry naukowej, bez 
konieczności stosowania procedur przetargowych 

Dodanie w art.11 ust. 2 pkt. 4) w brzmieniu:  
z zakresu działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574). 
 

 

 
1 I innych ustaw regulujących zagadnienia związane z udzielaniem zamówień przez uczelnie. 


