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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2204 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cy-

wilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 

(Dz.U. poz. 483 ze zm. i sprost.) 
p.z.p. – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer-

sja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016, 
s. 47)

u.d.i.p. – ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji pub-
licznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  finansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

u.o.d.o. – ustawa z  29.08.1997  r. o  ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

u.o.n.d.f.p. – ustawa z  17.12.2004  r. o  odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.)

u.ś.u.d.e. – ustawa z  18.07.2002  r. o  świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)

u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. 2003 r. poz. 1503 ze zm.)
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Czasopisma, publikatory, zbiory orzecznictwa
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna/Pra-

cy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Woj-

skowa
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A

Inne
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych
DSZ – dynamiczny system zakupów
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorstw
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Rozdział I

PRZEDMIOT REGULACJI – PODMIOTOWY 
ZAKRES STOSOWANIA, WYŁĄCZENIA, 

ZAMÓWIENIA MIESZANE

   Przedmiotem regulacji ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) są zasady 

i dopuszczalne sposoby dokonywania wydatków publicznych. Tworzy 
ona procedury, zapewniające prawidłowość funkcjonowania wszystkich 
zobowiązanych do jej stosowania podmiotów, również przez wprowa-
dzenie norm odnoszących się do zagadnienia kontroli udzielania zamó-
wień publicznych. Dodatkowo ustawa formułuje reguły uczestnictwa 
w rynku zamówień publicznych, obowiązujące podmioty zaintereso-
wane udziałem w tym rynku, określając m.in. normy, odnoszące się 
tego uczestnictwa, a także przysługujące uczestnikom środki ochrony 
prawnej.

Wprowadzenie do porządku prawnego dziedziny zamówień publicznych 
jest realizacją założeń, wynikających z przyjęcia wspólnego rynku we-
wnętrznego w ramach Unii Europejskiej. Główne postanowienia TFUE 
nakładają na Unię Europejską obowiązek wzmacniania konkurencyjno-
ści m.in. przez realizację zasady swobodnego przepływu towarów i osób, 
zabezpieczenie równości, przeciwdziałanie dyskryminacji. Obowiązki te 
nałożono na wszystkich członków Unii Europejskiej, tym samym stają 
się obowiązujące również w Polsce. Dodatkowo kraje członkowskie 
są obowiązane do stosowania przepisów unijnych, w tym również do 
dostosowywania do nich regulacji krajowych.
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1. Definicje legalne 

Każda dziedzina specjalizująca się w określonej działalności, wytwarza 
swój język, charakterystyczny sposób porozumiewania się, właściwy 
dla osób w niej uczestniczących. Nie inaczej jest z dziedzinami prawa. 
Poruszanie się w pewnej kategorii przepisów powoduje, że utrwala się 
funkcjonujące w jego ramach nazewnictwo i rozumienie pojęć. Aby 
jednak uporządkować i ujednolicić ten proces, ustawodawca wprowadza 
do aktów prawnych, normujących daną strefę, słowniczki pojęciowe, 
zawierające definicje legalne, które określają ostateczny sposób rozu-
mienia sformułowanych w ich ramach określeń.

   W  początkowych przepisach p.z.p. zamieszczono dość 
obszerny słowniczek, wyjaśniający znaczenie używanych 

w p.z.p. pojęć. Spis ten sporządzony jest w porządku alfabetycznym. 
Otwiera go definicja ceny, którą należy pojmować zgodnie z rozumie-
niem wpisanym do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9.05.2014 r. o in-
formowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830). Ceną 
w zamówieniach publicznych jest wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębior-
cy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów 
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również 
stawkę taryfową.

Kolejnym pojęciem jest „cykl życia produktu”, który w zamówieniach 
publicznych oznacza wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnie-
nia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności 
badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, 
transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez 
okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie 
i usuwanie.

„Dostawy” to nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na 
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 
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z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo roz-
mieszczenie lub instalację.

„Dynamiczny system zakupów” to ograniczony w czasie elektroniczny 
proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są po-
wszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane.

„Kierownik zamawiającego” to osoba lub organ, który zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarzą-
dzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych 
przez zamawiającego.

Bardzo ważne pojęcie to „najkorzystniejsza oferta”, za którą rozumieć 
należy ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu 
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicz-
nego, w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kry-
teria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo oferta 
z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena 
lub koszt.

Pojawiające się w przepisach p.z.p. „newralgiczne roboty budowlane” to 
roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzysta-
niem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawie-
rają. Z kolei „newralgiczny sprzęt” to sprzęt do celów bezpieczeństwa, 
który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich 
wykorzystania lub je zawiera. „Newralgiczne usługi” to usługi do celów 
bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, 
wymagają ich wykorzystania lub je zawierają.

Funkcjonujące na gruncie zamówień publicznych pojęcie „obiekt 
budowlany” należy rozumieć jako wynik całości robót budowlanych 
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może 
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
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