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Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986;

zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; z 2019 r. poz. 53, poz. 730)

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Przedmiot regulacji

Zakres przedmiotowy

Art. 1. Ustawa okreś la zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki 
ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe 
w sprawach uregulowanych w ustawie.

Definicje

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 650);

1a)1 cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane 
fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczegól-
ności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, 

1 Art. 2 pkt 1a zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2016 r.
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transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres 
istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie;

2)2 dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy 
oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację;

2a)3 dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony 
w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których 
przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budow-
lane;

3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, 
który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest 
uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników 
ustanowionych przez zamawiającego;

4) (uchylony);
5)4 najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryte-
riów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczegól-
ności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub nauko-
wej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, 
gdy cena lub koszt jest stała albo

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub 
koszt;

5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty bu-
dowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji 
niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;

5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpie-
czeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga 
ich wykorzystania lub je zawiera;

5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpie-
czeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają 
ich wykorzystania lub je zawierają;

5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budow-
lanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może 
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

2 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2016 r.

3 Art. 2 pkt 2a zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2016 r.

4 Art. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2016 r.

Art. 2



15

Prawo zamówień publicznych

6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie 
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części 
zamówienia publicznego;

7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie 
z warunkami okreś lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
odmienny niż okreś lony przez zamawiającego sposób wykonania zamówie-
nia publicznego;

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowa-
nie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania 
zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia 
z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;

7b)5 protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiają-
cego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego;

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych okreś lonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu bu-
dowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami okreś-
lonymi przez zamawiającego;

8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie za-
projektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do 
użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć:
a) wojnę,
b) konflikt zbrojny,
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, 

wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu 
codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważ-
ne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań 
w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;

9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumie-
niu przepisów o finansach publicznych;

9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zama-
wiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie 
warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone 
w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, prze-
widywanych ilości;

5 Art. 2 pkt 7b dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 lipca 2016 r.

Art. 2






