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OPIS SYSTEMU 

Zamówienie publiczne 

UMOWY 

 odpłatne, 

 ich stronami są tylko osoby określone w ustawie – 
zamawiający i wykonawca: 

 wykonawca -  osoba fizyczna, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 
prawnej, która  
 ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,  

 złożyła ofertę lub  

 zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

 zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; 

 ich przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 
budowlane. 

Przedmiot zamówienia 

 dostawy -  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 

 usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy 

 roboty budowlane: 

 wykonanie albo  

 zaprojektowanie i wykonanie  

robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także  

 realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie 

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie 

spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 procedura (zespół czynności), według której podmioty 

zobowiązane do stosowania regulacji zmierzają do zawarcia 

umowy cywilnoprawnej dotyczącej nabycia towarów lub usług 

 definicja - postępowanie 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 

 Postępowanie rozpoczyna się z reguły ogłoszeniem, kończy 

zawarciem umowy 

Funkcje regulacji prawnej 

zamówień publicznych 

 racjonalizacja wydawania środków 

publicznych 

 porządkująca  

 ochrony wolnej konkurencji  

 przeciwdziałanie korupcji  

 realizacja polityki gospodarczej państwa 

Racjonalizacja wydatkowania środków 

publicznych 

 zwiększenie potencjalnego rynku przez obowiązki informacyjne, 

 możliwość uzyskania najkorzystniejszej ceny ze względu na 

przewagę podaży nad popytem, 

 usunięcie nierówności broni wynikającej ze specjalizacji 

wykonawcy – road map 

Ustawa o finansach publicznych 

Art. 44. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 
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Narzędzie polityki gospodarczej 

 zamówienia publiczne jako pomoc publiczna, 

 problem możliwych preferencji dla niektórych 

grup podmiotów, 

 zamówienia publiczne jako nagroda dla 

uczciwych przedsiębiorców  

 

 

Regulacje zamówień publicznych 

 Witruwiusz „O architekturze” 

 

 

Regulacje zamówień publicznych 

na terenie Polski 

 1900r. – zabór rosyjski – ustawa o dostawach 
i robotach rządowych, 

 1906r. – zabór pruski – ogólne przepisy o 
udzielaniu zamówień na dostawy i roboty  

 1909r. – zabór austriacki – rozporządzenie w 
sprawie oddawania przedsiębiorcom dostaw i 
robót państwowych 

 7 grudnia 1918r. – dekret Naczelnika 
Państwa o utworzeniu Urzędu Rozdzielczego 
w celu centralizacji zamówień rządowych 

Urząd Rozdzielczy 

 działał przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 

 dokonywał w imieniu całego rządu zakupu 

towarów i usług, 

 miał być narzędziem polityki rządowej 

zmierzającej do łagodzenia skutków 

powojennego kryzysu, 

 rozwiązany w 1920r. 

Regulacje zamówień publicznych II 

RP 

 15 stycznia 1933r. – ustawa o dostawach i 

robotach na rzecz Skarbu Państwa, 

samorządu oraz instytucyj prawa 

publicznego. 

 ramowa - pięć artykułów, 

 zasada preferencji krajowych, 

 29 stycznia 1937r. – rozporządzenie Rady 

Ministrów o dostawach i robotach na rzecz 

Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj 

prawa publicznego 

Ustawa o dostawach i robotach na rzecz 

Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj 

prawa publicznego 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści: 

 Art. 1. (1) Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzeń sposoby i warunki udzielania zamówień na dostawy i roboty oraz 
przyjmowania dokonanych dostaw i robót dla Skarbu Państwa, samorządu terytorjalnego, instytucyj prawa publicznego, zakładów 
i przedsiębiorstw państwowych, tudzież dla zakładów i funduszów, przez Państwo zarządzanych, z wyłączeniem monopoli 
państwowych i tych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i górniczych, które zostały wydzielone z ogólnej 
administracji państwowej i uznane za przedsiębiorstwa, posiadające samoistną osobowość prawną, w drodze rozporządzeń 
Rady Ministrów, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z 
administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. 
U. R. P, Nr . 25, poz. 195). 

 (2) Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzeń specjalne przepisy, normujące warunki dostaw i robót w monopolach i 
przedsiębiorstwach państwowych, posiadających samoistną osobowość prawną. 

 (3) W granicach upoważnień, ustalonych rozporządzeniami Rady Ministrów, poszczególni ministrowie w porozumieniu z 
Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu będą mogli wydawać szczegółowe przepisy o dostawach i robotach dla podległych im 
działów administracji państwowej oraz instytucyj, będących pod ich nadzorem. Dla administracji ogólnej i samorządu 
terytorjalnego przepisy takie wydawać może Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu 
oraz Skarbu, tudzież z innymi zainteresowanymi ministrami, 

 Art. 2. (1) Dostawy i roboty, objęte art. 1 niniejszej ustawy, powinny być z reguły wykonywane przez przedsiębiorstwa krajowe, 
mające siedziby w kraju, albo przez przedsiębiorstwa zagraniczne, posiadające w odpowiedniej wysokości wydzielony kapitał w 
kraju, dopuszczone do działalności i zarejestrowane w kraju. 

 (2) Dostawy i roboty powinny być wykonywane przy użyciu sił krajowych i surowców oraz wszelkich wyrobów pochodzenia 
krajowego, względnie, o ile ich produkcja w kraju jest niewystarczająca, z użyciem tych surowców i wyrobów w takim stopniu, aby 
produkcja ich została całkowicie wykorzystana. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa i Reform Rolnych ustalą w drodze rozporządzeń obowiązek wykonywania zamówień tylko z surowców i wszelkich 
wyrobów krajowego pochodzenia, względnie wysokość obowiązującej domieszki surowców krajowych. 

 Art. 3. Wszelkie dotychczasowe przepisy prawne o dostawach i robotach dla Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, 
instytucyj prawa publicznego, zakładów i przedsiębiorstw państwowych, nie wydzielonych z ogólnej administracji państwowej na 
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej 
przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 195), 
tudzież dla zakładów i funduszów, przez Państwo zarządzanych, - tracą moc obowiązującą w terminie, ustalonym w 
rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanem na podstawie art. 1 ust. 1. 

 Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu i innym ministrom każdemu we własnym zakresie 
działania. 

 Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Rozporządzenie o dostawach i robotach na 

rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 

instytucyj prawa publicznego 

 

 bardzo nowoczesne, 

 pięć trybów – pisemny przetarg ofertowy 

nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy 

ograniczony, publiczny przetarg ustny, z wolnej ręki, 

zakup bezpośredni za zwykłym rachunkiem, 

 zasady – powszechności, preferencji, wyboru 

najkorzystniejszej oferty, pisemności, formalizmu, 

jawności, decentralizacji, kontroli, prymatu przetargu 

nieograniczonego 

Rozporządzenie o dostawach i robotach na 

rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 

instytucyj prawa publicznego 
 

 § 13. (1) Jeżeli oferowana cena i pozostałe warunki są jednakowe, należy przy udzielaniu 
zamówienia na dostawę lub robotę przyznać pierwszeństwo rynkowi miejsca przeznaczenia 
dostawy lub wykonania roboty, przy czym przy dostawach i robotach wchodzących w zakres 
rzemiosła należy przyznać pierwszeństwo rzemieślniczym organizacjom o charakterze 
zarobkowym, następnie rzemieślnikom, wreszcie przemysłowcom. 

 (2) Przy udzielaniu zamówień na dostawę artykułów rolnych, w przypadku oferowania 
jednakowych cen i warunków przez kupców i rolników, bądź zrzeszenia rolników, należy 
przyznać pierwszeństwo rolnikom, następnie zaś zrzeszeniom rolniczym. 

 (3) W przypadku oferowania jednakowych warunków mogą być zamówienia na dostawę lub 
robotę podzielone pomiędzy poszczególnych oferentów, jeżeli zastrzeżono to w wezwaniu 
do składania ofert. 

 § 14. (1) Zamówienia na dostawę lub robotę powinny być udzielane, o ile możności, w takim 
czasie, by ich wykonanie przypadało na tzw. sezony martwe. Zamówienia na dostawę 
artykułów rolnych należy, o ile możności, udzielać tak, aby ich wykonanie przypadało przede 
wszystkim na sezony wzmożonej podaży, zwłaszcza w okresach bezpośrednio 
następujących po żniwach i wykopach. Wykonywanie dostawy lub roboty w sezonie 
martwym nie powinno w żadnym razie powodować powiększenia kosztów dostawy lub 
roboty jak również obniżenia ich jakości. 

ŹRÓDŁA PRAWA 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 

28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwana dalej „dyrektywą 

klasyczną 2014/24/UE”,  

 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, 

uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 

28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), dalej „dyrektywą 

sektorową 2014/25/UE”  

 

 

ŹRÓDŁA PRAWA 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, 

str. 1, z późn. zm.) (tzw. dyrektywa koncesyjna) 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień 

na roboty budowlane, dostawy i usługi przez 

instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 

20.08.2009, str. 76, z późn. zm.) (tzw. dyrektywa 

obronna) 

ŹRÓDŁA PRAWA 

 Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 

r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się 

do stosowania procedur odwoławczych w zakresie 

udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty 

budowlane oraz dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 

25 lutego 1992r. koordynująca przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne odnoszące się do 

stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach 

zamówień publicznych podmiotów działających w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

telekomunikacji (tzw. dyrektywy odwoławcze) 

Prawo wspólnotowe 

 swobody jako filary Unii 

 powojenna odbudowa i rozwój Europy 

 wzrost popytu zgłaszanego przez podmioty publiczne 

 finansowanie ze środków wspólnotowych  coraz 
większej liczby inwestycji w regionach ubogich, 
przyczyniając się do ich rozwoju 

 obserwowalna tendencja do ograniczania udzielania 
zamówień do indywidualnego rynku państw 
członkowskich. 

 polityka ochronna wobec krajowych dostawców,  

 większość zamówień publicznych była zwykle 
udzielana dostawcom krajowym bez względu na 
kryteria finansowe.  
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BUDOWA POLSKIEGO SYSTEMU 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 wartość przedmiotu zamówienia netto 

 3 progi: 

 próg stosowania ustawy, 

 tzw. progi unijne,  

 próg postępowania zaostrzonego, 

 progi wyrażone w euro, 

 urzędowy kurs euro, ustalany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki (1 euro od 1 

stycznia 2018r. – 4,1749 zł). 

SYSTEM ZAMÓWIEŃ 

ZAMAWIAJĄCY KLASYCZNY 
ZAMAWIAJĄCY SEKTOROWY, 

ZAMÓWIENIA OBRONNE 

POSTĘPOWANIA UNIJNE ZAOSTRZONE 
POSTĘPOWANIA UNIJNE 

ZAOSTRZONE 

próg postępowania zaostrzonego próg postępowania zaostrzonego 

POSTĘPOWANIE UNIJNE (PEŁNE) POSTĘPOWANIE UNIJNE (PEŁNE) 

progi unijne progi unijne/próg stosowania ustawy 

POSTĘPOWANIE KRAJOWE 
(UPROSZCZONE) 

POSTĘPOWANIE PODPROGOWE 
próg stosowania ustawy 

POSTĘPOWANIE PODPROGOWE 
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PROGI STOSOWANIA USTAWY 

 zamawiający klasyczni - 30.000 euro  

 zamawiający sektorowi: 

 443.000 euro - dla dostaw lub usług 

 1 000 000 euro – dla usług społecznych 

 5.548.000 euro - dla robót budowlanych 

 w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty: 

 443 000 euro - dla dostaw lub usług 

 5 548 000 euro - dla robót budowlanych 

 

PROGI UNIJNE 

 roboty budowlane – zawsze 5.548.000 euro 

 usługi lub dostawy:  
 zamawiający z sektora finansów publicznych, z 

wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek 
badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji 
kultury oraz podsektora samorządowego 

 zamawiający będący innymi państwowymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej: 

144.000 euro  

 zamawiający inni niż określeni wyżej 

221.000 euro 

REGULACJE SZCZEGÓLNE 

 Zamówienia na prace badawcze i 

eksperymentalne, 

 Zamówienia instytucji kultury (niektóre) 

 Zamówienia zakładów opieki zdrowotnej 

(niektóre) 

 

 

WYŁĄCZENIA 

 nabycie własności lub innych praw do 

istniejących budynków lub 

nieruchomości 

 umowy z zakresu prawa pracy; 

 zamówień i konkursów, których wartość 

nie przekracza progu stosowania 

ustawy (bagatelności) 
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Źródło: Sprawozdanie Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2017 roku 

Ekonomiczny wymiar zamówień 

publicznych 

 33.690  zamawiających, 

 139.133 zamówień udzielono o wartości 

163,2 mld zł, co stanowi ok. 8,23% PKB 

Polski, z czego 44% na roboty budowlane, 31 

% na dostawy, 25% na usługi 

 45,3 mld zł - zamówienia podprogowe 

klasyczne 

 3,2 mld zł – usługi społeczne 

 71,4 mld zł -  wyłączenia ustawowe 

 RAZEM 234,6 mld zł 

 

Ekonomiczny wymiar Prawa 

zamówień publicznych 

 Przeciętny czas trwania postępowania 

krajowego - 38 dni, unijnego - 93 dni 

 Średnia liczba ofert w postępowaniu krajowym - 

2,38, unijnym - 2,23 

 W 43% postępowań krajowych i 49% unijnych 

złożono jedną ofertę 

 Cena jako jedyne kryterium – 22 % postępowań 

unijnych i 10 % postępowań krajowych 

 W 83,16% zamówień w postępowaniach 

krajowych zamawiający dokonywali wyboru 

oferty najtańszej 

TRYBY UDZIELANIA 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 przetarg nieograniczony  

 przetarg ograniczony. 

 negocjacje z ogłoszeniem,  

 dialog konkurencyjny,  

 negocjacje bez ogłoszenia,  

 zamówienie z wolnej ręki,  

 zapytanie o cenę,  

 partnerstwo innowacyjne 

 licytacja elektroniczna 

Ekonomiczny wymiar Prawa 

zamówień publicznych 

Sprawozdanie Prezesa UZP za 2017r. 

Ekonomiczny wymiar wspólnotowości 

prawa zamówień publicznych 

 polskim wykonawcom na rynku unijnym 

udzielono 69 zamówień (Czechy – 16, Węgry 

- 6, Niemcy - 7) o wartości ok. 100 mln euro 

 zamówienia polskie – postępowanie unijne – 

97% przedsiębiorcy krajowi 

 669 zamówień o wartości 8,4 mld zł 

udzielono podmiotom zagranicznym (3% 

ilościowo, 7% wartościowo) 


