Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego
2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do
przygotowywania i przeprowadzania postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień
oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek
administracji rządowej
Na podstawie art. 15a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.; Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Centrum Usług Wspólnych - instytucja gospodarki budżetowej utworzona zarządzeniem nr 16
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2011 r., jest centralnym
zamawiającym właściwym do realizacji zamówień publicznych na potrzeby jednostek
administracji rządowej określonych w załączniku do zarządzenia, zwanych dalej
„Jednostkami".
2. Realizacja zamówień, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
a. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia;
b. udzielenie zamówienia;
c. zawarcie umowy ramowej.
3. Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej „Centrum", wykonuje czynności w zakresie realizacji
zamówień w imieniu i na rzecz Jednostek, bez konieczności podpisywania porozumień lub
udzielania pełnomocnictw.
4. Centrum może wykonywać czynności również w zakresie nieobjętym przepisami zarządzenia,
na zasadach określonych odrębnymi porozumieniami i na podstawie pełnomocnictw.
§2
1. Zarządzenie dotyczy zamówień publicznych na dostawy i usługi, realizowanych na terenie
kraju, z wyłączeniem:
a. zamówień, konkursów, umów, dotacji i koncesji, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3, 68, 10 i 12-14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
b. zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub
z innych źródeł zagranicznych;
c. zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki;
d. realizowanych przez wojewodów zamówień na usługi, o których mowa w § 4 pkt 2 lit.
d, h, j i m, związanych z utrzymaniem drogowych, kolejowych, rzecznych, morskich i
lotniczych przejść granicznych.
2. W przypadku zamówień i konkursów, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, łączną wartość całego zamówienia oraz łączną
wartość konkursu ustala Jednostka.
§3

Zobowiązuje się Jednostki do nabywania dostaw i usług określonych w § 4 zarządzenia od wykonawców
wybranych przez Centrum oraz do udzielania zamówień w zakresie tych dostaw i usług na podstawie
umów ramowych zawartych przez Centrum.
§4
Centrum może realizować zamówienia publiczne w zakresie:
1. dostaw:
a. energii elektrycznej,
b. paliw,
c. samochodów osobowych i ciężarowych,
d. komputerów osobistych, serwerów, pamięci masowych, nośników danych, urządzeń
sieciowych, tabletów,
e. urządzeń biurowych: drukarek, kopiarek, skanerów, faksów, urządzeń,
wielofunkcyjnych
f. oprogramowania,
g. akcesoriów i materiałów biurowych lub informatycznych,
h. mebli,
i. prasy,
j. kart flotowych;
2. usług:
a. telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej,
b. telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c. dostępu do sieci Internet,
d. zapewnienia i utrzymania czystości,
e. ochrony osób i mienia,
f. pocztowych,
g. poligraficznych i wydawniczych,
h. administrowania nieruchomościami,
i. ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i
komunikacyjnych,
j. medycznych,
k. serwisu i obsługi pogwarancyjnej samochodów osobowych i ciężarowych,
l. transportu lotniczego,
m. szkoleniowych,
n. najmu przedmiotów, o których mowa w pkt 1 lit. c, e, h - zwane dalej „zamówieniami
centralnymi".
§5
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określi w terminie do dnia 30 września każdego roku
wykaz dostaw i usług, o których mowa w § 4, które w roku następnym będą realizowane
przez Centrum jako zamówienia centralne.
2. W terminie do dnia 30 listopada każdego roku Jednostki przekażą Centrum wstępne
zapotrzebowanie w zakresie określonym zgodnie z ust. 1 oraz wykaz zaciągniętych
zobowiązań w tym zakresie.

3. W terminie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku, o którym mowa w ust. 2,
Jednostki przekażą Centrum zweryfikowane zapotrzebowanie w zakresie określonym zgodnie
z ust. 1 oraz zaktualizowany wykaz zaciągniętych zobowiązań w tym zakresie.
4. Centrum dokona analizy przekazanych przez Jednostki zapotrzebowań pod kątem ilości
zamówień jednorodzajowych, terminu realizacji zamówień oraz rozmiaru oszczędności
wynikających z efektu skali bądź standaryzacji.
5. Na umotywowany wniosek Centrum, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może podjąć
decyzję o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, w szczególności w przypadku, gdy
analiza złożonych przez Jednostki zapotrzebowań wykaże, że realizacja zamówienia nie
przyniesie spodziewanych oszczędności wynikających z efektu skali bądź standaryzacji lub
wymagany termin udzielenia lub wykonania zamówienia uniemożliwia realizację zamówienia
centralnego.
§6
W terminie 14 dni od dnia otrzymania zapotrzebowań, o których mowa w § 5 ust. 3, Centrum:
1. przekaże Jednostkom plan zamówień centralnych na dany rok budżetowy, wskazując
planowany harmonogram oraz zakres danych niezbędnych do ich realizacji;
2. poinformuje Jednostki o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego.
§7
1. Jednostka może samodzielnie realizować zamówienia publiczne w zakresie określonym
zgodnie z § 5 ust. 1, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w
szczególności w razie usprawiedliwionej konieczności pilnej realizacji zamówienia.
3. Rozstrzygnięcie w zakresie, o którym mowa w ust. 2, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podejmuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Jednostki.
4. W przypadku zawarcia przez Centrum umowy w wyniku udzielenia zamówienia centralnego,
samodzielna realizacja zamówienia w zakresie objętym tą umową wymaga, przez cały okres
jej obowiązywania, uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o której mowa w § 5 ust. 5,
Jednostka może samodzielnie realizować dane zamówienie, bez konieczności uzyskania
zgody, o której mowa w ust. 1.
§8
W przypadku przedłużającego się terminu realizacji zamówienia centralnego, w szczególności
unieważnienia przez Centrum postępowania o jego udzielenie, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
po zasięgnięciu opinii Centrum, może wyrazić wszystkim Jednostkom zgodę na samodzielną realizację
całości lub części zamówienia publicznego w zakresie dostaw lub usług objętych tym zamówieniem
centralnym.
§9
1. Na podstawie zapotrzebowań, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, Centrum przygotowuje
projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonuje ustalenia szacunkowej
wartości zamówienia centralnego, z uwzględnieniem efektu skali.
2. Jednostki opiniują projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie i terminie
ustalonym przez Centrum. Termin ustalony przez Centrum nie może być krótszy niż 5 dni
roboczych.

3. Centrum niezwłocznie przekazuje Jednostkom informacje o planowanych terminach
publikacji ogłoszeń i otwarcia ofert oraz, na ich wniosek, informacje dotyczące realizowanego
zamówienia centralnego.
4. Centrum może standaryzować zamówienia na dostawy lub usługi, w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia centralnego.
§10
1. Określając wykaz, o którym mowa w § 5 ust. 1, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wskazuje wysokość wynagrodzenia przysługującego Centrum za przygotowanie i
przeprowadzenie postępowania umożliwiającego zawarcie umowy, w odniesieniu do
poszczególnych dostaw i usług określonych w wykazie.
2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje wysokość wynagrodzenia przysługującego
Centrum, kierując się w szczególności stopniem skomplikowania danego zamówienia i ilością
czasu potrzebnego na jego przygotowanie.
3. Wynagrodzenie nie może być niższe niż 0,5% i wyższe niż 1,5% wartości netto umowy albo
umowy wykonawczej do umowy ramowej, proporcjonalnie do wartości zamówienia
przypadającego na każdą z Jednostek powiększone o należny podatek od towarów i usług.
4. W przypadku umowy wieloletniej wynagrodzenie płatne jest corocznie, w częściach równych
w odniesieniu do okresu obowiązywania umowy dla wszystkich Jednostek, z zastrzeżeniem
ust. 5.
5. W przypadku gdy umowa wieloletnia zostanie wykonana przed terminem, na jaki została
zawarta, Jednostka jest obowiązana do zapłaty całości pozostałego wynagrodzenia w
terminie określonym w ust. 6.
6. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania, przez Jednostkę,
prawidłowo wystawionej przez Centrum faktury.
§11
1. Zobowiązuje się Centrum do współpracy z Jednostkami przy realizacji zamówień centralnych,
w szczególności do udzielania wyjaśnień i informacji, przekazania kopii umowy najpóźniej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy.
2. Zobowiązuje się Jednostki do współpracy z Centrum, w szczególności do udzielania wyjaśnień
i informacji niezbędnych do realizacji zamówień centralnych, do odbioru dostawy lub usługi oraz
do zapłaty wynagrodzenia z budżetu Jednostki.
3. Wszelkie prawa wynikające z umowy, w tym również uprawnienia wynikające z gwarancji
jakości i rękojmi, wykonują Jednostki.
4. Na żądanie Centrum Jednostki niezwłocznie udzielają wyjaśnień i informacji niezbędnych do
realizacji zamówienia centralnego, w szczególności dotyczących przekazanych zapotrzebowań, o
których mowa w § 5 ust. 2 i 3.
5. Jednostki ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń wykonawców w przypadku
niewykonania umowy zawartej w ich imieniu i na ich rzecz, z przyczyn leżących po ich stronie.
§12
1. Nadzór nad wykonaniem obowiązków wynikających z zarządzenia sprawuje Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
2. Do dnia 30 kwietnia każdego roku Jednostki przekazują do Centrum informację o
zamówieniach realizowanych samodzielnie w roku ubiegłym, w zakresie objętym
zamówieniami centralnymi, w szczególności o jego przedmiocie, wartości oraz podstawie do
samodzielnej realizacji zamówienia.

3. Do dnia 31 maja każdego roku Centrum przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie
z realizacji zamówień centralnych w roku ubiegłym, uwzględniające w szczególności
informacje o realizowanych w roku poprzednim zamówieniach centralnych i ich wynikach
oraz informacje, o których mowa w ust. 2.
§13
Traci moc zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wskazania
centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby
jednostek administracji rządowej, zmienione zarządzeniem nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca
2012 r.
§14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.
Podpis elektroniczny: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Podpis elektroniczny: Digitally signed by Mariusz Skowroński, Date.2014.03.10, 14:59:23 CET. Podpis
nieczytelny.

Załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia (puste)
Wykaz jednostek administracji rządowej, dla których Centrum Usług Wspólnych jest
centralnym zamawiającym
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Ministerstwo Finansów;
Ministerstwo Gospodarki;
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Ministerstwo Obrony Narodowej;
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Ministerstwo Skarbu Państwa;
Ministerstwo Sportu i Turystyki;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
Ministerstwo Sprawiedliwości;
Ministerstwo Środowiska;
Ministerstwo Zdrowia;
Rządowe Centrum Legislacji;
Urząd Komunikacji Elektronicznej;
Urząd Lotnictwa Cywilnego;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
Urząd do Spraw Cudzoziemców;
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Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
Urząd Regulacji Energetyki;
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;
Urząd Transportu Kolejowego;
Urząd Zamówień Publicznych;
Wyższy Urząd Górniczy;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych;
Państwowa Agencja Atomistyki;
Biuro do Spraw Substancji Chemicznych;
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
Główny Inspektorat Sanitarny;
Główny Inspektorat Farmaceutyczny;
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;\
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
Główny Inspektorat Weterynarii;
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
Główny Urząd Miar;
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;
Główny Urząd Statystyczny;
Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy;
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie;
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu;
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie;
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku;
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach;
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

