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5. wydanie książki zawiera teksty ustaw:
–  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1843 ze zm.), obowiązującej do 31 grudnia 2020 r.,
–  z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019  

ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.,
–  z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.) – rozdziały 1 i 3.
W opracowaniu zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające 
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem 
tytuliki przed poszczególnymi artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, 
które wejdą w życie po 10 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pochyłym 
(kursywą).

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów oraz osób, 
którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa  
zamówień publicznych.
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USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)



PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

UWZGLÊDNIONO ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• 12 lipca 2019 r. – ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 53 ze zm.)

• 24 czerwca 2020 r. – ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dop³atach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiêbiorcom dotkniêtym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postêpowaniu o zatwierdzenie uk³adu w zwi¹zku z wyst¹-
pieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086)

• 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê 
– Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.) (utrata mocy)
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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 orga-
ny właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Definicje

Art. 2. 1. 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 2019 r. poz. 178);

1a) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub po-
wiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, 
produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzy-
manie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, 
wycofanie i usuwanie;

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzier-
żawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 
dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
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2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony 
w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których 
przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty bu-
dowlane;

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 pełnomocni-
ków ustanowionych przez zamawiającego;

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

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego 
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 
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 
budowlane 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 
bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, 
wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;

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

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

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 
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zamówienia, odmienny niż okreś lony przez zamawiającego sposób wy-
konania zamówienia publicznego;

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postę-
powanie 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) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zama-
wiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego;

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

8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie 
zaprojektowane 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 wystę-
pujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu 
osób lub mająca poważne 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 ro-
zumieniu przepisów o finansach publicznych;

9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między 
zamawiającym 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, przewidywanych ilości;



16

Prawo zamówień publicznych – ustawa z 29 stycznia 2004 r.Art. 2

9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, do-
stawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonaw-
cą lub między dalszymi podwykonawcami;

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przed-
miotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego;

11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż 
zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamó-
wienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów 
logistycznych;

12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obo-
wiązaną do stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne 
zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane;

14) zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia, 
o których mowa w art. 132 ust. 1;

15) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – należy przez 
to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1;

16) oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie 
lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, 
usługa, proces lub procedura spełniają okreś lone wymogi;

17)1 środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

1 Art. 2 pkt 17 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1603) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 października 2018 r.
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Art. 2a–2b. (uchylone)

Delegacja do wydania rozporządzenia okreś lającego 
wykaz robót budowlanych

Art. 2c. Minister właściwy do spraw gospodarki okreś li, w drodze rozpo-
rządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. 
UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”, 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dy-
rektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwa-
nej dalej „dyrektywą 2014/25/UE”.

Zakres podmiotowy

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych 
dalej „zamówieniami”, przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych;

2) inne, niż okreś lone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej;

3) inne, niż okreś lone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charak-
teru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa 
w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzor-

czego lub zarządzającego
 – o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej 

celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z pro-
wadzenia działalności;
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