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Wprowadzenie 

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która uchwalona została w  dniu 
11.9.2019  r.1, wprowadza na grunt regulacji poświęconej procedurze udzielania zamó-
wień publicznych nową zasadę. Jest to zasada efektywności. Zgodnie z art. 17 ust.1 PZP 
zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 
1) najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem za-

mówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, 
oraz 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowisko-
wych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania 
w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. W świetle wskazanego 
przepisu pojawia się kilka ważkich pytań dotyczących m.in. tego, czy wprowadzenie 
przedmiotowej zasady było konieczne dla rozwoju rodzimego rynku zamówień pub-
licznych. Jaki był sens wprowadzenia wskazanej zasady na grunt ustawy – Prawo za-
mówień publicznych, skoro zasada efektywności zawarta została de lege lata również 
w art. 44 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych2? Jaka powinna być rola 
zasady efektywności na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?
W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności wskazane zostanie ujęcie zasady 

efektywności w perspektywie wybranych konstrukcji teoretycznoprawnych. Pole odnie-
sienia stanowić będzie przy tym teoria R. Dworkina oraz teoria norm programowych przy 
jednoczesnym wykorzystaniu konstrukcji ocen instrumentalnych. Następnie omówiona 
zostanie trajektoria zmian w  zakresie funkcji, jakie aktualnie spełniać powinny regu-
lacje poświęcone zamówieniom publicznym. Zmiany te ukazane zostaną w perspektywie 
orzecznictwa i prawodawstwa Unii Europejskiej. Na tym tle zarysowany zostanie z kolei 
pokrótce stan rodzimego rynku zamówień publicznych w przededniu uchwalenia nowej 

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 2019.
2 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej jako: FinPubU.
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ustawy – Prawo zamówień publicznych. Całość rozważań zakończy krótkie podsumo-
wanie. 

Efektywność jako norma – zasada w ujęciu teorii prawa, 
podstawa aksjologiczna nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

1. W pierwszej kolejności warto odnieść się do kwestii słuszności wprowadzenia za-
sady efektywności na grunt rodzimej regulacji poświęconej zamówieniom publicznym. 
Pojawiające się w trakcie dyskusji nad kształtem nowej ustawy głosy kontestowały taką 
konieczność. Kontrargumenty wprowadzenia zasady efektywności bazowały zwłaszcza 
na dwóch supozycjach. Po pierwsze, wprowadzenie zasady efektywności miało nie być 
konieczne, bowiem jej wywnioskowanie możliwe było z  ogólnej charakterystyki insty-
tucji zamówień publicznych. Po drugie, brak konieczności implementacji nowej zasady 
miał wynikać z faktu występowania tożsamej zasady na gruncie ustawy o finansach pub-
licznych. Odnosząc się do powyższych kwestii, zauważyć należy przede wszystkim, że 
wprowadzenie zasady efektywności na grunt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
przyczyni się do uzyskania stanu pewności prawnej. Jak wskazuje się bowiem w  litera-
turze teorii prawa, zasadami prawa mogą być tylko takie normy, które rzeczywiście na-
leżą do systemu prawnego, nie zaś jakiekolwiek normy pomyślane czy co najwyżej postu-
lowane3. Po wejściu w życie nowej ustawy zasada efektywności stanie się zatem zasadą, 
co do której nie będzie wątpliwości, że należy ona do obowiązującego porządku praw-
nego regulującego kwestie zamówień publicznych w  Polsce. Chcąc czy nie, konieczne 
w świetle obowiązujących przepisów prawa będzie dążenie do realizacji przedmiotowej 
zasady w praktyce. Fakt ten posiadać będzie zatem pierwszoplanowe znaczenie w działa-
niach wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania norm nowej ustawy Prawo 
zamówień publicznych. O ile uwaga ta jest oczywista w odniesieniu do zamawiających, 
o  tyle szczególnego znaczenia nabierze ona w  perspektywie działań organów kontrol-
nych, aktywności Krajowej Izby Odwoławczej oraz przede wszystkim nowo powołanego 
– w  art.  580 ustawy – sądu zamówień publicznych. Dokonując kontroli działań zama-
wiających, organy te powinny badać, czy podjęte zostały przez zamawiających działania 
zmierzające do realizacji zasady efektywności, w szczególności zaś w warunkach określo-
nych w art. 17 ust. 1 pkt 2 in fine. Jednocześnie aktywność organów kontrolnych powinna 
pobudzać zamawiających do szerokiego uwzględniania w ich działaniach przedmiotowej 
efektywności, przede wszystkim zaś konstrukcji prawnych służących jej osiągnięciu. Od 
dnia wejścia w  życie nowej ustawy powinny one zatem dokonywać czynności kontrol-

3 Zob. M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa [w:] J. Trzciński (red.) Charakter i struktura norm Konstytucji, 
Warszawa 1997, s. 63. 
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nych z uwzględnieniem zasady efektywności, co pozwoli również zamawiającym na dużo 
bardziej odważne stosowanie konstrukcji wspierających rozwiązania dedykowane za-
mówieniom strategicznym. Podejście takie powinno w znaczący sposób przemodelować 
sposób funkcjonowania rodzimego rynku zamówień publicznych. Oczekiwanym rezul-
tatem powyższych działań winien być znaczący wzrost wykorzystywania w działaniach 
zamawiających m.in. takich konstrukcji, jak: wstępne konsultacje rynkowe, tryby nego-
cjacyjne, partnerstwo innowacyjne czy też kryterium kosztów cyklu życia produktu.

2. Odnosząc się do drugiego argumentu bazującego na braku konieczności wprowa-
dzenia zasady efektywności na grunt ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na 
dotychczasowe istnienie przedmiotowej zasady na gruncie ustawy o finansach publicz-
nych, wskazać należy przede wszystkim na brak zgodności treściowej pomiędzy obiema 
zasadami. Lege iuris zasada efektywności, o której mowa w art. 44 ust. 3 FinPubU, nie 
uwzględnia zasadniczej kwestii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP, tj. wydatko-
wania środków publicznych w  celu realizacji efektów prośrodowiskowych, prospołecz-
nych oraz gospodarczych. Brak przeto wprowadzenia zasady efektywności na grunt re-
gulacji poświęconej zamówieniom publicznym mógłby doprowadzić de facto do deficytu 
uchwycenia zasadniczego celu nowej regulacji, uwzględniającego kardynalną zmianę 
funkcji regulacji prawnej w obszarze zamówień publicznych. Ta zmiana, która zostanie 
szerzej omówiona w dalszej części opracowania, wynika zarówno z orzecznictwa Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i z działań prawodawcy unijnego4.

3. Z pragmatycznego punktu widzenia pojawia się pytanie dotyczącego tego, jak pra-
widłowo należy rozumieć treść zasady efektywności, jak również pytanie w przedmiocie 
tego, jaką rolę należy przypisać nowej zasadzie w  procesie egzegezy przepisów nowej 
ustawy. W  tym kontekście warto wskazać, że istnieje ryzyko marginalizowania zasady 
efektywności poprzez umniejszenie jej znaczenia bądź też ryzyko pojawienia się zjawiska 
„chowania” interesującej nas efektywności pomiędzy inne zasady, o których mowa w roz-
dziale 2 działu I nowej ustawy. Najczęściej działanie takie niejako intuicyjnie opierać się 
może na przyznaniu prymatu dobrze znanej uczestnikom rynku zamówień publicznych 
(a tym samym bezpiecznej) zasadzie konkurencyjności. Postępowanie takie byłoby nie-
korzystne. Mogłoby bowiem prowadzić do zatracenia realnego sensu obecnej reformy 
prawa zamówień publicznych.  

4 Ocena efektywności została de lege lata przewidziana we wprowadzonym w 2018 r. art. 3a ustawy z 19.12.2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. W świetle wskazanego przepisu przed wszczęciem postępowania w sprawie 
wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu z efektywnością jego realizacji w inny sposób, w szcze-
gólności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, podmiot 
publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera 
prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat 
pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, a także warunki ich zmiany. Z aprobatą należy 
przyjąć samo działanie ustawodawcy polegające na wprowadzeniu zasady efektywności do ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Negatywnie ocenić jednak trzeba brak spójności treściowej pomiędzy art. 3a ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym a art. 17 ust. 1 PZP.
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Warto zatem wskazać, że normy prawne, będące nośnikami zasad w poszczególnych 
regulacjach prawnych, mogą być analizowane pod różnym kątem oraz w  różnych uję-
ciach. Ze względów praktycznych na potrzeby niniejszych rozważań proponuje się spoj-
rzeć na zasadę efektywności w  ujęciu norm – zasad w  teorii R. Dworkina, rozwiniętej 
następnie w koncepcji R. Alexego oraz w pracach M. Atienzy i J. Ruiza Manero5, jak rów-
nież w korespondującym z tymi założeniami ujęciu norm programowych w połączeniu 
z koncepcją ocen instrumentalnych. W  latach 60. XX w. jedną z koncepcji rozumienia 
zasad przedstawił i rozwinął amerykański filozof prawa R. Dworkin6. Wśród norm praw-
nych autor ten wyróżnił zasady (principles) oraz reguły (rules), przy czym wskazany po-
dział miał w jego założeniu charakter podziału logicznego. Oznacza to, że każda z norm 
prawnych jest albo regułą, albo zasadą i  żadna z  norm nie może być jednocześnie re-
gułą i zasadą prawną7. W koncepcji R. Dworkina reguły prawne stosowane są w sposób 
„wszystko albo nic” (all or nothing), co oznacza, że w konkretnej sytuacji regułę prawną 
można uznać za obowiązującą lub nie. Zasadą prawną jest zaś taka norma, która stanowi 
argument za tym, aby powstały konsekwencje prawne określone w jej dyspozycji8. Szcze-
gólne znaczenie mają zaś tzw. zasady policies, oznaczające normy, które wyznaczają cele 
do osiągnięcia. Co szczególnie interesujące w kontekście zamówień publicznych, chodzi 
zwykle o  postęp w  zakresie jakiegoś ekonomicznego, politycznego czy społecznego 
aspektu życia zbiorowości9. Stany postulowane w normach – zasadach mogą być zatem 
osiągane w różnym stopniu. Można by rzec ‒ w różnym procencie. W znaczeniu zaś dy-
rektywnym normy te powinny być zawsze optymalizowane. Zmierzać należy zatem do 
osiągania w jak największym procencie realizacji stanów określonych w normach – za-
sadach. Odnosząc powyższe uwagi do obecnego stanu realizowania wybranych efektów, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP, tj. efektów proekologicznych oraz prospołecz-
nych, wskazać należy, że pierwszy z nich realizowany był w przededniu uchwalenia nowej 

5 Zob. M. Atienza, J. Ruiz Manero, Las Piezas del Derecho (Teoria de los enunciados juridicos), Barcelona 1996. 
Szerzej patrz: M. Atienza, J. Ruiz Manero, Permisos y Principiom. Sobre los enunciados que expresan libertades 
constitucionales [w:] Chalanges to law at the end of the 20th century (17th IVR Word Congress Bologna 17–21 
June 1995) Vol. II Plenary and Parallel Sessions. Bologna 1995, s. 38–45, M. Atienza, J. Ruiz Manero: Rules and 
principles revisited. Associations 4 2000, s. 147–156.
6 Zob. R. Dworkin, The model of rules. University of Chicago Law Review 35, 1967, s. 14–46. W polskiej litera-
turze prawnej założenia filozofii R. Dworkina omówione zostały m.in. w następujących opracowaniach: W. Lang, 
J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, Warszawa 1986; T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły 
prawne, PiP 1988; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998; Z. Pulka, Hart – Dworkin – dwa warianty 
„wewnętrznego postrzegania prawa”. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2142, Przegląd Prawa i Administracji 
XLII, Wrocław 1999; M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków 2001, s. 197–214; L. Morawski, 
Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 1998; M. Dybowski, Ronalda Dworkina koncepcja zasad 
prawa, RPEiS z. 3/2001, s. 99–115. 
7 Zob. M. Araszkiewicz, Konkluzywność reguł prawnych [w:] Z punktu widzenia teorii prawa. Zeszyty Prawne 
TBSP Nr 16/2009, s. 44. 
8 Zob. T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP Nr 3/1988, s. 16–17. 
9 Zob. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 56. 
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ustawy w 1%, drugi zaś w ok. 20%10. Pozostaje mieć nadzieję, że po wejściu w życie nowej 
ustawy realizacja powyższych aspektów będzie stale wzrastać, zgodnie z dworkinowskim 
założeniem o maksymalizacji stanów określonych w zasadach prawa. Obecny zaś niski 
stan realizacji aspektów prośrodowiskowych i  prospołecznych wynikać może właśnie 
z braku wyraźnego wskazania zasady efektywności na gruncie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych z 29.1.2004 r. 

4. Zasada efektywności, o  której mowa w  art.  17 ust.  1 PZP, traktowana może być 
również jako tzw. norma programowa. Normy programowe zawarte zostają w przepisach 
wskazujących perspektywiczne cele czy zadania władzy publicznej, które winny być przez 
nią realizowane w życiu społecznym. Mówiąc o normach programowych, ma się wobec 
tego na myśli normy wiążące swych adresatów poprzez wskazanie pożądanych celów. Po-
nadto struktura tych norm zakłada, że adresaci powinni podjąć działania prowadzące do 
jak najpełniejszej realizacji celu poprzez zachowanie, które wynika z obowiązujących re-
gulacji prawnych, jak również uwarunkowań faktycznych. Zachowanie to będzie czynem 
przypisywanym adresatowi normy programowej11. Czyn przeciwny do postulowanego 
będzie natomiast polegał na braku podjęcia stosowanych działań bądź na działaniach 
wadliwych, polegających na doborze nieadekwatnego sposobu zachowania. W  odnie-
sieniu do nowej regulacji w sferze zamówień publicznych chodzić może o takie działania 
zamawiających, które nie będą się niczym różniły od działań podejmowanych na gruncie 
ustawy z 29.1.2004 r. Jako kluczowe w powyższym aspekcie jawi się wobec tego pytanie 
o  to, jakie są pożądane obecnie cele działań adresatów norm programowych – uczest-
ników rynku zamówień publicznych. Istotne staje się również pytanie dotyczące tego, czy 
ustawodawca w  nowej ustawie Prawo zamówień publicznych we właściwy sposób ujął 
bądź też przynajmniej zarysował cele, do jakich adresaci norm programowych powinni 
dążyć.

5. Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, warto podkreślić, że cele, do ja-
kich dążyć powinni aktualnie zamawiający, uwzględniać winny w  pierwszej kolejności 
tzw. kryteria efektywności ekonomicznej, czasami określane mianem bussines as usual. 
Lege iuris o tych właśnie celach mowa jest w pierwszej części art. 17 ust. 1 PZP, zgodnie 
z którym „zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: najlepszą jakość do-
staw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w  ramach 
środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację”. Cele te są zbieżne ze 
zdecydowaną większością celów przyświecających zakupom sektora prywatnego. To, 
co różni jednak zamówienia publiczne od zakupów sektora prywatnego, to założenie, 
zgodnie z  którym działania sektora publicznego powinny przyczyniać się do realizacji 
wyzwań, które – jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi ‒ pojawiają się przed współ-

10 Por. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych 
w 2018 r.: https://uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf.
11 Zob. Z. Ziembiński, Próba uporządkowania słownictwa prawniczego, Studia Logica 1964, t. XV, s. 263. 
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czesną cywilizacją12. O  tych właśnie kwestiach mowa jest expressis verbis w części dru-
giej przepisu art. 17 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którą „zamawiający udziela zamówienia 
w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów spo-
łecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o  ile którykolwiek z  tych efektów jest 
możliwy do uzyskania w  danym zamówieniu, w  stosunku do poniesionych nakładów”. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że w art. 17 ust. 1 ustawodawca użył spójnika „oraz”, co 
oznacza, iż w nowym stanie prawnym zamawiający każdorazowo powinni uwzględniać 
aspekt relacji jakości do środków, które zamawiający jest w  stanie przeznaczyć na rea-
lizację zamówienia, jak również po stronie zamawiającego istnieje obowiązek uwzględ-
nienia aspektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o  ile którykolwiek 
z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesio-
nych nakładów. Treść art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy słusznie bazuje na uwzględnieniu poten-
cjału, jaki posiada rynek zamówień publicznych, zarówno w skali unijnej, jak i krajowej. 
Po raz kolejny warto w tym kontekście przywołać sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamó-
wień Publicznych za 2018 r. w Polsce. W dokumencie tym wskazano, że w ramach pro-
cedury zawartej w ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wydatkowano 
kwotę 202,1 mld zł, co stanowiło 9,55% produktu krajowego brutto (średnia w UE wynosi 
14% PKB)13. Liczba zamawiających wyniosła zaś 33 049, z czego 12 954 zamawiających 
wskazało, że udzielało zamówień na podstawie procedur określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. Udzielono łącznie 143 881 zamówień. Powyższe liczby świadczą 
o znacznym potencjale zamówień publicznych. Rozumiany powinien być on jako moż-
liwość oddziaływania przez ustawodawcę – poprzez procedury regulujące zamówienia 
publiczne – na kształtowanie określonych, pożądanych zachowań adresatów norm praw-
nych. W wyniku zaś tych zachowań państwo ma możliwość kreowania określonych sytu-
acji faktycznych, w tym społecznych oraz gospodarczych. Sytuacje te z kolei powiązane 
są z wyzwaniami, jakie pojawiają się współcześnie i stanowią bieżące wyzwania cywiliza-
cyjne. Dość powszechnie uważa się, że związane są one z: 
a) należytą (szybką i skuteczną) implementacją wyników 4. rewolucji przemysłowej, 
b) przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, 
c) wspieraniem rozwoju gospodarczego, bazującego na rozwoju innowacji oraz zaanga-

żowaniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 
d) wspieraniu inkluzji społecznej (wymaganej również ze względu na skutki 4. rewolucji 

przemysłowej) oraz 
e) kształtowaniem odpowiednich polityk geostrategicznych.

6. Pod pojęciem 4. rewolucji przemysłowej rozumie się rozwój nowych technologii in-
formatycznych, takich jak: sztuczna inteligencja, automatyzacja, robotyka, które to tech-

12 W przypadku zakupów dokonywanych przez jednostki zakupowe sektora prywatnego możliwe jest również rea-
lizowanie takowych działań, z tą jednak zasadniczą różnicą, że nie mają one charakteru obligatoryjnego. 
13 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o  funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych 
w 2018 r.: https://uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf.
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nologie posiadają wpływ na konwencjonalne modele ekonomiczne14. Zasygnalizować 
jedynie należy, że 4. rewolucja przemysłowa niesie za sobą liczne korzyści warunku-
jące usprawnienia w funkcjonowaniu sfery publicznej przy ich należytej implementacji. 
Chodzi w  tym wypadku przede wszystkim o  wykorzystanie dobrodziejstw płynących 
z  sieci 5G15, blockchainu, automatyzacji oraz robotyzacji. W ogromnym stopniu imple-
mentacja tychże rozwiązań ciążyć będzie na zamawiających, będących jednostkami sa-
morządu terytorialnego, w tym miastach aspirujących do miana smart city. W kontekście 
roli zamówień publicznych wskazać należy przede wszystkim na konieczność tworzenia 
przez wspomniane miasta nowoczesnej bazy infrastrukturalnej. ONZ szacuje, że do 
2050 r. 2/3 ludności na świecie będzie żyło na obszarach zurbanizowanych16. Powstanie 
co najmniej 50 megamiast, liczących co najmniej 10 mln ludzi17. 4. rewolucja przemy-
słowa to jednak również zagrożenia, które mogą bezpośrednio wpłynąć na sytuację 
społeczną. W  kontekście zamówień publicznych rodzi się m.in. pytanie, w  jaki sposób 
przeciwdziałać będziemy negatywnym skutkom polegającym na tzw. bezrobociu techno-
logicznym18. Szacuje się bowiem, że blisko 7,5 mln stanowisk pracy zostanie zastąpionych 
w wyniku automatyzacji19.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym z kolei objęte jest międzynarodowym kon-
sensusem wyrażonym w porozumieniu paryskim z 2015 r. W raporcie Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmiany Klimatu przy ONZ (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
z 2013 r. stwierdza się, że globalne ocieplenie zachodzi i  jest powodowane przez emisje 
gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, oraz że 
spowoduje ono katastrofalne skutki dla ziemi. Znaczenie działań polegających na wspie-
raniu szeroko pojętych zachowań prośrodowiskowych wzmocnione zostanie w kolejnych 

14 Zob. np. D.F. Runde, D.S. Spiro, M.A. Jeffrey, Sara E. Lawrence, S.R. Ramanujam, E.K. Yayboke, Rebooting the 
Innovation Agenda. The Need for Resilient Institutions, Center for Strategic & International Studies, Waszyngton 
2019, s. 2.
15 Istotnym wątkiem dotyczącym 4. rewolucji przemysłowej staje się kwestia budowy sieci 5G, tzw. technologii mo-
bilnej 5. generacji. Zgodnie z założeniami sieć ta ma umożliwić znaczne zwiększenie przekazu danych, jak również 
prowadzić do zwiększenia wydajności i zdolności funkcjonowania tzw. internetu rzeczy. W sferze zarządzania pub-
licznego chodzi m.in. o: technologie smart building, system naprowadzania na miejsca parkingowe, innowacyjny 
system oświetlenia, lokalne aplikacje wspierające mieszkańców, elektroniczny system sterowania ruchem, mapę 
jakości powietrza w czasie rzeczywistym i wiele innych rozwiązań podnoszących jakość funkcjonowania admini-
stracji publicznej.
16 Zob. United Nations, May 16, 2018, https://un.org/development/ desa/en/news/population/2018-revision-of-
-world-urbanization-prospects. html.
17 Zob. D. Hoornweg, K. Pope, Socioeconomic Pathways and Regional Distribution of the World’s 101 Largest Cities, 
Global Cities Institute, University of Toronto, January 2014. 
18 Na temat zagrożeń związanych z  4. rewolucją przemysłową zob. np. A. Milner Erol, D.F. Runde, S. Zaus-
ner, Evolution of Revolutions – The Human Element of Technological Change [w:] Beyond Technology.  
The Fourth Industrial Revolution in the Developing World, Center for Strategic & International Studies, Waszyng-
ton 2019, s. 6 i n. 
19 Zob. Shoulder to shoulder with robots. Tapping the potential of automation in Poland, McKinsey & Company, 
Warsaw 2018, s. 20. 
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latach Nowym Zielonym Ładem, ogłoszonym w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą 
Komisji Europejskiej Ursulę von de Leyen.

Wsparcie rozwoju gospodarczego, w  tym działań proinnowacyjnych, bazuje przede 
wszystkim na teorii J.A. Schumpetera, zgodnie z  którą rozwój gospodarki cechuje dy-
namika, nie zaś statyczna adaptacja do najkorzystniejszego kierunku gospodarowania 
posiadanymi zasobami i powielania takiego sposobu działania20. Szansę na rozwój daje 
zdaniem autora dynamiczna zmiana w gospodarce, którą powoduje wdrożenie na rynku 
innowacji przez kreatywnego przedsiębiorcę21. W ostatnich latach rosnące znaczenie sek-
tora publicznego w promocji rozwiązań innowacyjnych widoczne jest przede wszystkim 
za sprawą teorii przedstawionych przez prof. Marianne Mazzucato w książkach pt. „The 
Entrepreneurial State” z  2013  r. oraz „The Value of Everything: Making and Taking in 
the Global Economy” z 2017 r. Innowacje stanowią również bezpośredni nośnik wdra-
żania wyników 4. rewolucji przemysłowej oraz działań prośrodowiskowych (tzw. ekoin-
nowacje).

Obecna, niezwykle dynamicznie rozwijająca się sytuacja geostrategiczna wymaga 
z  kolei trafnego antycypowania zmian, zarówno w  sferze militarnej, jak i  gospodar-
czej. W  dającej się przewidzieć przyszłości wydaje się, że rosnące znaczenie, również 
w aspekcie stosowania zamówień publicznych, mieć będzie kwestia geostrategii, w szcze-
gólności w obliczu rosnącej rywalizacji gospodarczej pomiędzy Chinami a USA. Wska-
zuje się, że blisko stuletnia dominacja gospodarczo-polityczna USA zastępowana jest 
obecnie poprzez rosnącą siłę Państwa Środka. Organizacja Narodów Zjednoczonych sza-
cuje, że do 2050 r. globalny dochód narodowy Chin osiągnie pułap 54,4 tryliona dolarów, 
podczas gdy dochód narodowy USA wynosić będzie 32 tryliony dolarów22. Zasadnicze 
znaczenie dla ekspansji chińskiej posiada inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initia-
tive). Koncepcja ta, nazywana również Nowym Jedwabnym Szlakiem, przedstawiona zo-
stała przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w 2013 r. Do tej 
pory udział w chińskim projekcie potwierdziło około 70 państw i regionów, które razem 
stanowią 1/3 światowego GDP i 60% światowej populacji. Docelowo chińska inicjatywa 
ma objąć swoim zasięgiem 2/3 populacji światowej. Chiny i USA w swoich strategiach 
polityczno-gospodarczych przewidują współpracę gospodarczą z  Unią Europejską. Ko-
operacja ta obejmuje wiele wątków związanych z  zamówieniami publicznymi. Dotyczą 
one m.in. budowy bądź rozbudowy istniejącej infrastruktury publicznej.

7. Odnosząc się do drugiego z postawionych pytań dotyczących tego, czy ustawodawca 
we właściwy sposób ujął w art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP bądź też przynajmniej zarysował cele, 
do jakich powinni dążyć adresaci normy zawartej w  przedmiotowym przepisie, odpo-
wiedzieć należy co do zasady twierdząco. W art. 17 ust. 1 pkt 2 mowa jest o uzyskiwaniu 

20 Zob. U. Zagóra-Jonszta, Teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera oraz jej aktualność 
[w:] Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (75)/2015 r., s. 21.
21 Zob. E. Maślak, J.A. Schumpeter pół wieku później – współczesna recepcja teorii, RPEiS, z. 2/2002, s. 222. 
22 Zob. Real GDP long-term forecast, Office of Economic Cooperation and Development. 
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efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych. W szczególności efekty spo-
łeczne oraz środowiskowe pokrywają się z  wyzwaniami, które zasygnalizowane zostały 
poprzednio. Pojęcie efektów gospodarczych odnosić się powinno tymczasem do wsparcia 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jak również do aspektów wykorzysty-
wania oraz kreowania innowacji. Wydaje się, że w celu osiągnięcia pełnej spójności treś-
ciowej pomiędzy zasadą efektywności a celami, jakie powinny być obecnie realizowane 
przy wykorzystaniu zamówień publicznych, warto było w art. 17 ust. 1 pkt 2 użyć zwrotu: 
„uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w  tym w  szczególności”. Działanie takie 
pozostawiłoby większe pole manewru dla zamawiających do realizacji również innych 
efektów poza wymienionymi w przedmiotowym przepisie.

8. Na zakończenie tej części rozważań warto wskazać, że z punktu widzenia praktycz-
nego dla realizacji efektów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP, trafne będzie odwo-
łanie się jeszcze do dwóch konceptów teoretycznych. Przede wszystkim przepis zawarty 
w art. 17 ust. 1 ustawy traktować należy jako podstawę aksjologiczną dla nowej regulacji. 
Powinien on zatem zajmować miejsce centralne wśród wszystkich norm prawnych za-
wartych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Normy te powinny w szczegól-
ności tworzyć skuteczny system realizacji efektów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2. 
Inaczej mówiąc, konstrukcje prawne tworzone przez owe normy powinny służyć reali-
zacji zasadniczego celu, jakim jest efektywność zamówień publicznych. W tym miejscu 
warto zatem skorzystać z teoretycznoprawnej koncepcji ocen instrumentalnych23. Oceny 
te zawierają sądy o efektywności danego środka (w tym przypadku np. konstrukcji part-
nerstwa innowacyjnego, zamówień zastrzeżonych, wstępnych konsultacji rynkowych) dla 
spowodowania zamierzonych stanów rzeczy (tj. efektów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 
nowej ustawy PZP). W  procesie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień pub-
licznych zamawiający, organy kontrolujące, KIO jak również sąd zamówień publicznych 
powinni mieć na uwadze realizację zasadniczego celu, jakim jest efektywność. Postulat 
taki wypełnia znamiona właściwej interpretacji norm prawnych przy użyciu narzędzi wy-
kładni systemowej oraz celowościowej. 

9. Warto ponadto podkreślić, że zasada efektywności przy wykorzystaniu konstrukcji 
zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych powinna być realizowana zarówno na 
etapie udzielenia zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji samej umowy. Służyć 
temu powinny środki „stare”, znane z ciągle jeszcze obowiązującej ustawy z 2004 r. i prze-
niesione do nowej regulacji prawnej, i rozwiązania nowe, wprowadzone do polskiego po-
rządku prawnego mocą przepisów ustawy z 11.9.2019 r. Zasygnalizować w tym miejscu 
należy, że nowa ustawa wprowadzi kilka istotnych konstrukcji normatywnych, które 
w swoim założeniu powinny umożliwiać właśnie realizację zasady efektywności. Zaliczyć 
do nich należy na etapie udzielenia zamówienia publicznego m.in. konstrukcję wstępnych 

23 Zob. szerzej: Z. Tobor, Charakterystyka ocen instrumentalnych i instrumentalne oceny przepisów prawnych, Ka-
towice 1986.
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konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 ustawy, która to konstrukcja zastępuje 
de facto dialog techniczny. W przypadku zamówień powyżej progów unijnych ustawo-
dawca w  art.  83 zdecydował się z  kolei na wprowadzenie zupełnie nowej konstrukcji, 
którą jest analiza potrzeb zamawiającego. Zgodnie ze wskazanym przepisem zamawiający 
publiczny, przed wszczęciem postępowania o  udzielenie zamówienia, dokonuje analizy 
potrzeb i  wymagań, uwzględniając rodzaj i  wartość zamówienia. W  świetle zaś art.  83 
ust. 3 pkt 4 ustawy analiza zawiera możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, śro-
dowiskowych lub innowacyjnych zamówienia. Ustawodawca wprowadził również po raz 
pierwszy na grunt regulacji poświęconej zamówieniom publicznym rozwiązania doty-
czące kreowania polityki zakupowej państwa. W świetle art. 21 ustawy polityka zakupowa 
państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień 
publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych 
zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych 
produktów oraz usług. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata. Przyj-
mować ją będzie Rada Ministrów, w  drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego 
do spraw gospodarki. Jednocześnie w  art.  22 ustawa nakłada na zamawiających będą-
cych centralnym organem rządowym obowiązek sporządzania strategii zarządzania dla 
poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnie z polityką zakupową państwa. W strategii 
określa się zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji polityki zakupowej pań-
stwa. 

Szczególne znaczenie z  punktu widzenia realizacji zasady efektywności posiadają 
zabiegi ustawodawcy dotyczące trybów udzielenia zamówień publicznych. W zamówie-
niach powyżej progów unijnych ustawodawca w art. 129 ustawy zdecydował się na rezyg-
nację z prymatu trybów przetargowych. Warto zauważyć, że na zasadność takiego dzia-
łania zwracał uwagę ustawodawca unijny już w pkt 42 preambuły do dyrektywy z 2014 r. 
Wskazano w  nim, że bardzo istotne jest, by instytucje zamawiające miały większą ela-
styczność, jeśli chodzi o wybór procedury udzielania zamówień zakładającej możliwość 
negocjacji. Podkreślono również, iż w ciągu ostatnich lat wykorzystanie dialogu konku-
rencyjnego znacznie się zwiększyło pod względem wartości zamówień. Dialog ten okazał 
się użyteczny w przypadkach, w których instytucje zamawiające nie były w stanie zdefi-
niować sposobu zaspokojenia swoich potrzeb ani ocenić, co może zaoferować im rynek 
pod względem rozwiązań technicznych, finansowych lub prawnych. Do takiej sytuacji 
może dojść w  szczególności w  przypadku projektów innowacyjnych, realizacji dużych 
projektów zintegrowanej infrastruktury transportowej, dużych sieci komputerowych lub 
projektów wymagających złożonego i ustrukturyzowanego finansowania. Działania usta-
wodawcy polegające na usunięciu prymatu trybów przetargowych ma na celu wzmoc-
nienie współpracy z  sektorem prywatnym właśnie w  celu pozyskiwania zdecydowanie 
lepszej wiedzy na temat dostępnych rozwiązań uwzględniających aspekty proinnowa-
cyjne oraz prośrodowiskowe. Poniżej progów unijnych ustawodawca wprowadził zaś 
zupełnie nowe rozwiązanie, polegające na konstrukcji trybu podstawowego, o  którym 
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mowa w art. 275 ustawy. W dwóch spośród trzech wariantów zamawiający będzie miał 
możliwość wykorzystania negocjacji w  celu optymalnego sformułowania swoich ocze-
kiwań, a następnie realizacji umowy. 

Ustawa wprowadza również nowe rozwiązania na etapie realizacji umów w sprawach 
zamówień publicznych, które powinny służyć realizacji zasady efektywności. W art. 431 
wskazano expressis verbis na obowiązek współdziałania przez zamawiającego przy wy-
konaniu umowy w  sprawie zamówienia publicznego, w  celu należytej realizacji zamó-
wienia. Przepis ten był wzorowany na art. 7 ust. 1 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym24. W art. 446 PartPublPrywU wskazano zaś na obowiązek sporzą-
dzenia raportu z  realizacji umowy w sytuacjach określonych w  tym przepisie. Zgodnie 
z art. 446 ust. 3 pkt 4 raport zawiera wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji 
przyszłych zamówień publicznych lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnie-
niem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych. 

Trajektoria zmian funkcji i celów zamówień publicznych 
w świetle orzecznictwa i ustawodawstwa a krajowy rynek 
zamówień publicznych

1. W  celu zweryfikowania tezy o  słuszności działań ustawodawcy polegających na 
wprowadzeniu do treści ustawy Prawo zamówień publicznych zasady efektywności warto 
prześledzić zmiany funkcji, jakie przypisywane były regulacji zamówień publicznych na 
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w orzecznictwie i prawodawstwie unijnym. Na tym 
tle trzeba zadać pytanie, jak wyglądała praktyka rodzimego rynku zamówień publicznych 
w przededniu uchwalenia nowej ustawy. 

2. Aby w prawidłowy sposób nakreślić funkcję regulacji poświęconej zamówieniom 
publicznym, w pierwszej kolejności warto się zastanowić nad specyfiką samych działań 
zakupowych, rozumianych jako procesy prowadzące do nabycia określonych towarów 
bądź usług. Organiczną funkcją zakupów jest wobec tego optymalizacja relacji jakości 
w stosunku do środków pieniężnych przeznaczonych na dany zakup. Ze względu na na-
bywany przedmiot jednostki zakupowe mogą stosować rozmaite podejścia do poszcze-
gólnych kategorii zakupowych, jak również wykorzystywać rozmaite dostępne techniki 
zakupowe. Powszechnie stosowaną metodą ustalania strategii zakupowych w  sektorze 
przedsiębiorstw jest np. tzw. macierz Krajlica. Model ten pozwala na dokonanie ana-
lizy całego portfolio zakupowego przedsiębiorstw. Jego celem jest wsparcie opracowania 
odpowiedniej strategii dla poszczególnych produktów, grup dostawców lub kategorii 
zakupowych25. Techniki zakupowe bazują z  kolei obecnie przede wszystkim na wyko-

24 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1445; dalej jako: PartPublPrywU.
25 Macierz Krajlica zakłada istnienie czterech głównych kategorii zakupowych. Są to tzw. produkty transakcyjne 
– ryzyko zakupowe w ich przypadku jest bardzo niskie, podobnie jak koszt zakupu, produkty konkurencyjne – 
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rzystywaniu platform zakupowych umożliwiających stosowanie np. aukcji i licytacji elek-
tronicznych. 

W przypadku zakupów dokonywanych przez sektor publiczny poza typowymi stra-
tegiami zakupowymi pojawiają się częstokroć dodatkowe funkcje. Wynikają one przede 
wszystkim z roli, jaką ustawodawca przewiduje w określonym momencie rozwoju gospo-
darczego dla konkretnych działań interwencjonistycznych, traktując instytucję zamówień 
publicznych jako środek do osiągnięcia określonych celów gospodarczych i społecznych. 
Ponadto w przypadku sektora publicznego pojawiają się dodatkowe okoliczności, które 
modyfikują organiczny proces zakupowy, typowy dla przeciętnego uczestnika rynku pry-
watnego. Zaliczyć do nich należy m.in. zwiększone ryzyko reputacyjne, które decyduje 
o  szczegółowej regulacji dotyczącej konstrukcji wykluczania wykonawców z procedury 
udzielania zamówień publicznych. 

3. Należy przyjąć założenie, zgodnie z którym normy prawne regulujące procedurę 
zamówień publicznych powinny odgrywać rolę służebną w  stosunku do podstawowej 
funkcji działań zakupowych, tj. optymalizacji relacji jakości w  stosunku do przezna-
czonych na zakup środków pieniężnych (tzw. efektywność ekonomiczna). Normy te 
w przypadku zamówień publicznych powinny również umożliwiać realizację celów do-
datkowych, specyficznych dla sektora publicznego, nazywanych w języku angielskim: su-
stainable procurement, horizontal policies czy też strategic procurement (tzw. zamówienia 
strategiczne). Powyższe specyficzne dla zamówień sektora publicznego cele powinny być 
ustalane na bazie wnikliwej analizy procesów społecznych oraz geopolitycznych, nastę-
pujących w dłuższych perspektywach czasowych. Środkiem prowadzącym do osiągania 
powyższych celów będzie natomiast budowa otoczenia konkurencyjnego rynku, umoż-
liwiająca uzyskiwanie optymalnych wyników działań zakupowych. Podkreślić jednak 
w tym miejscu należy, że ochrona konkurencji w procedurze zakupów powinna być ak-
tualnie środkiem do osiągania celu, nie zaś celem samym w sobie26. W historii rozwoju 
regulacji prawnych poświęconych zamówieniom publicznym wyraźnie rysuje się okres, 
w którym znaczenie ochrony konkurencji było szczególnie eksponowane. Związany był 
on przede wszystkim z  budową jednolitego rynku europejskiego. W  ustawodawstwie 
unijnym nastąpił jednak znaczący zwrot, polegający na wyeksponowaniu roli zamówień 
strategicznych. Następował on pierwotnie na podstawie rozwoju orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W swoim orzecznictwie TSUE podkreślał rzecz jasna 
znaczenie otwarcia rynków zamówień publicznych na konkurencję. W  serii wyroków 

koszt zakupu jest duży, ale są łatwe do pozyskiwania, produkty strategiczne – krytyczne dla funkcjonowania firmy, 
a jednocześnie obarczone dużym ryzykiem zakupowym, a także tzw. wąskie gardła – produkty obarczone wysokim 
ryzykiem zakupowym, ale o małym koszcie.
26 Zauważyć należy, że np. w ramach ekspansywnej współpracy realizowanej przez Chiny w oparciu o wspomnianą 
inicjatywę Pasa i Drogi kontrakty nie przewidują zwykle konkurencyjnych procedur wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
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zaakcentowano jednak doniosłość realizacji tzw. zamówień strategicznych, rozumianych 
w tamtym czasie jako zamówienia prospołeczne oraz prośrodowiskowe27. 

4. Przełom polegający na wyraźnym normatywnym uwypukleniu funkcji strategicz-
nych zamówień publicznych nastąpił w wyniku uchwalenia dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014  r. w  sprawie zamówień publicznych, uchy-
lającej dyrektywę 2004/18/WE. Warto odnotować, że dyrektywa z 2014 r. poprzedzona 
została aktami o charakterze soft law, które wskazywały na rosnącą rolę zamówień stra-
tegicznych. Do aktów tych zaliczyć należy publikację Komisji Europejskiej Buying green 
(Ekologiczne zakupy), podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych z 2011 r. 
oraz publikację „Buying social: a  Guide to taking account of social considerations in 
public procurement” z 2012 r. W samej dyrektywie z 2014 r. w pkt 2 preambuły wska-
zano zaś, że zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
zawartej w komunikacie Komisji z 3.3.2010 r. pt. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteli-
gentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” jako jeden 
z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego, trwa-
łego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym 
celu zdaniem prawodawcy unijnego należało zmienić i  zmodernizować przepisy doty-
czące zamówień publicznych przyjęte na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/17/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE, aby, 
co należy podkreślić, zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając w szcze-
gólności udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zamówieniach publicznych, 
oraz umożliwić zamawiającym lepsze wykorzystanie zamówień publicznych dla wsparcia 
wspólnych celów społecznych. W pkt 47 preambuły podkreślono natomiast, że badania 
i innowacje, w tym ekoinnowacje i innowacje społeczne, to jedne z głównych motorów 
przyszłego wzrostu, stanowiące centralny punkt strategii „Europa 2020” na rzecz inte-
ligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Organy 
publiczne powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia 
publiczne w celu wspierania innowacji. Zakup innowacyjnych produktów, robót budow-
lanych i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i  jakości usług publicz-
nych, przyczyniając się przy tym do rozwiązywania poważnych problemów społecznych. 
Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków 
publicznych, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i  społeczne pod 
względem generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowa-
cyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost gospodarczy. W pkt 95 skonstatowano nato-

27 Do wyroków TSUE, o których mowa, zaliczyć należy: wyrok z 20.9.1988 r. Gebroeders Beentjes BV przeciwko Sta-
at der Nederlanden; wyrok z 26.9.2000 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Nord-Pas 
de Calais); wyrok z 17.9.2002 r. w sprawie Concordia Bus Finland Oy Ab; wyrok z 4.12.2003 r. EVN AG i Wienstrom 
GmbH; wyrok z 15.9.2019 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki oraz wyrok z 10.5.2012 r. 
w sprawie Komisja przeciwko Niderlandom (Max Havellaar).
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miast, że niezmiernie ważne jest pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych, 
aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-
woju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W tym kontekście należy przypomnieć, że 
zamówienia publiczne są kluczowe dla wspierania innowacyjności, co ma ogromne zna-
czenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego w Europie.

5. Po uchwaleniu dyrektyw z  2014  r. na poziomie unijnym wydane zostały kolejne 
akty o charakterze soft law, wskazujące na rosnącą doniosłość zamówień strategicznych. 
W Europie (Zachodniej) nastąpił zaś prawdziwy zwrot w kierunku efektywności zamó-
wień publicznych rozumianych jako wykorzystywanie zamówień do osiągania celów 
strategicznych. Na poziomie soft law pojawiły się kolejne wydania podręczników Komisji 
Europejskiej „Buying Green” oraz „Buying Social”, jak również komunikat Komisji Eu-
ropejskiej „Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy” z 2017 r. W dokumencie tym 
wskazano m.in., że zamówienia publiczne to strategiczny instrument w zestawie narzędzi 
polityki gospodarczej każdego państwa członkowskiego. W  strategii jednolitego rynku 
na 2015 r. przedstawiono argumenty za bardziej przejrzystymi, skutecznymi i odpowie-
dzialnymi systemami zamówień publicznych. Wymaga to przestawienia się z podejścia 
czysto administracyjnego na podejście ukierunkowane strategicznie i oparte na potrze-
bach, przy zachowaniu pełnej zgodności z zasadami28. Jako pierwszy zaś ze strategicznych 
priorytetów wobec modernizacji zamówień publicznych – postrzeganych jako potężny 
instrument w zestawie narzędzi polityki gospodarczej każdego z państw członkowskich 
– wskazano zapewnienie szerszego stosowania strategicznych zamówień publicznych29.

6. W kontekście powyższych uwag warto przyjrzeć się temu, jak wyglądał rynek ro-
dzimych zamówień publicznych w przededniu uchwalenia nowej ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych. Spojrzenie na dane dotyczące tego rynku powinno umożliwić odpo-
wiedź na pytanie, czy zasadne było dokonanie przez ustawodawcę zmiany polegającej 
na wyraźnym uwypukleniu nowych celów i  funkcji zamówień publicznych w  ustawie 
z 11.9.2019 r. W powyższym kontekście szczególnie istotne staje się pytanie o to, w jakim 
stopniu w  rodzimej praktyce realizowane były po pierwsze cele wysłowione expressis 
verbis w  ustawie Prawo zamówień publicznych z  29.1.2004  r., w  szczególności zaś jak 
wyglądał poziom konkurencyjności polskiego rynku zamówień publicznych, po drugie 
‒ jaki był poziom realizacji celów (tzw. zamówień strategicznych), które wynikały z ana-
lizy aktów normatywnych na poziomie Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Informacji dotyczących powyższych wskaźników do-
starczają coroczne raporty Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu sy-
stemu zamówień publicznych. 

7. Zgodnie z ostatnim dostępnym raportem z 2018 r. 97% zamówień na polskim rynku 
udzielono przedsiębiorstwom krajowym. W  zamówieniach o  wartości poniżej progów 

28 Por. s. 3. 
29 Ibidem, s. 9. 
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unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,19. 
W  przypadku zamówień o  wartościach powyżej progów unijnych średnia liczba ofert 
wyniosła 2,09. W  46% postępowań wpłynęła zaś jedna oferta. Był to najgorszy wynik 
w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie 88% zamówień publicznych udzielono w trybie 
przetargu nieograniczonego. Najmniej konkurencyjny tryb, tj. zamówienie z wolnej ręki, 
zastosowano w  9,45% postępowań. Tryby negocjacyjne zastosowano zaś w  poniżej 1% 
udzielonych zamówień publicznych. Aukcje elektroniczne wykorzystane zostały 75 razy 
(przynosząc oszczędności na poziomie 23 368 599,44 zł). Licytacje elektroniczne wyko-
rzystano zaś 270 razy (oszczędności na poziomie 31 691 584,42 zł). Najpowszechniejszą 
metodę rozeznania rynku prywatnego, tj. dialog techniczny, zastosowano w 0,18% ogółu 
postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Powyższe dane świadczą de 
facto o braku realizacji kluczowego celu norm zawartych w ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, jakim powinno być otwarcie rynku zamówień publicznych na 
konkurencję. 

8. Przyjrzeć się należy również temu, czy ciągle jeszcze obowiązująca ustawa sprzyja 
w  praktyce realizacji tzw. zamówień strategicznych. Pojęciem tym objąć trzeba na po-
trzeby badania realizację celów prośrodowiskowych, prospołecznych oraz proinnowacyj-
nych. Zgodnie z  raportem za 2018 r. udział rozwiązań prośrodowiskowych oraz proin-
nowacyjnych stanowił 1% udzielonych zamówień publicznych (przy wartości 5%), przy 
czym np. partnerstwo innowacyjne jako tryb służący promowaniu rozwiązań innowacyj-
nych zastosowano w poniżej 0,01 przypadków udzielenia zamówienia publicznego. Nieco 
lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wykorzystywanie rozwiązań prospołecznych. 
Zgodnie z raportem udział rozwiązań prospołecznych wyniósł 20%, (przy wartości 33%).

Podsumowując, wskazać należy, że polski rynek zamówień publicznych przed uchwa-
leniem nowej ustawy PZP cechował się niskim poziomem realizacji podstawowego celu, 
jakim było otwarcie tego rynku na konkurencję. Brak wysokiego poziomu konkurencyj-
ności rynku przekładał się prawdopodobnie bezpośrednio na znikomy poziom realizacji 
zamówień strategicznych. 

9. Niski poziom konkurencyjności oraz znikomy poziom realizacji zamówień stra-
tegicznych to niejedyne problemy krajowego rynku zamówień publicznych na koniec 
2018 r. Do podstawowych mankamentów tego rynku w uzasadnieniu do projektu nowej 
ustawy słusznie zaliczono30: brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów 
strategicznych państwa, wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efek-
tywnych w  dłuższym okresie, nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców 
z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, nieefektywne zarządzanie procesem za-
kupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po pod-
sumowanie jego realizacji, koncentrację zamawiających na spełnieniu wymogów formal-
nych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, niski odsetek 

30 Por. Uzasadnienie do projektu ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, s. 2.
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zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (nego-
cjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo 
innowacyjne i licytacja elektroniczna stanowią zaledwie 1,27% postępowań), zmniejsza-
jące się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych, niejednolitość 
orzecznictwa KIO i  sądów powszechnych w  przedmiocie zamówień publicznych, brak 
wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych, 
rozproszony i nieefektywny system kontroli. 

10. Wydaje się, że w  obliczu przytoczonych powyżej wskaźników i  mankamentów 
polskiego rynku zamówień publicznych nie powinna budzić wątpliwości konieczność 
przemodelowania rodzimej regulacji w sferze zamówień publicznych, tak aby wydobyć 
drzemiący w  nich potencjał gospodarczy i  społeczny. Jako słuszny krok ocenić należy 
zatem budowę nowego rozwiązania w oparciu o wprowadzenie zasady efektywności. 

Podsumowanie

W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych lakonicznie 
wskazano, że zasada efektywności ekonomicznej wyraża się w  obowiązku udzielenia 
zamówienia w  sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia 
w  stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak 
i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych 
i  gospodarczych31. Samo odniesienie do efektywności pojawia się jednak wielokrotnie. 
W całym uzasadnieniu do projektu ustawy efektywność w różnych kontekstach wymie-
niona została 24 razy. Co symptomatyczne, już na pierwszej stronie uzasadnienia wska-
zano, że celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań opartych na 
maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględ-
niających jednocześnie rolę zamówień publicznych w  kształtowaniu polityki państwa 
oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw, a  także innowacyj-
nych, nowoczesnych produktów i usług32.

Stan rodzimego rynku zamówień publicznych w przededniu uchwalenia nowej ustawy 
Prawo zamówień publicznych cechował się bardzo niskim poziomem konkurencyjności 
oraz znikomym poziomem realizacji zamówień strategicznych. Tymczasem zamówienia 
publiczne – stanowiące znaczący segment gospodarki – wykorzystywane są w rozwinię-
tych gospodarczo krajach świata jako skuteczne narzędzia kształtowania pożądanych 
stanów społecznych oraz gospodarczych. Przy takim założeniu zamówienia publiczne re-
alizować powinny oprócz oczywiście organicznych celów zakupowych również zadania, 
które umożliwią sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym. Pozytywnie ocenić należy zatem 
wprowadzenie na grunt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zasady efektyw-

31 Ibidem, s. 14–15.
32 Ibidem, s. 1. 
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ności. Zasada ta powinna być rozumiana jako postulat dążenia, tam, gdzie to możliwe, do 
realizacji w procedurze udzielania zamówień publicznych, a także na etapie wykonania 
umów, poza celami czysto ekonomicznymi, również celów strategicznych. 

Szczególna rola w  skutecznym wdrożeniu przedmiotowej zasady, poza zamawiają-
cymi, ciążyć będzie na organach kontrolujących. Kluczowe znaczenie posiadać będzie 
jednak nowo powołany sąd zamówień publicznych. To właśnie orzeczenia tego sądu, 
szczególnie w  pierwszych latach reformy, powinny wskazywać na należyty sposób sto-
sowania nowych rozwiązań zawartych w ustawie PZP z 19.9.2019 r., w której centralne 
miejsca zajmuje zasada efektywności. Wyniki reformy widoczne będą stopniowo i  ra-
czej w perspektywie kilkuletniej. Należy jednak mieć nadzieję, że w kolejnych raportach 
Prezesa UZP widoczne będzie stałe dworkinowskie maksymalizowanie normy zawartej 
w art. 17 ust. 1 PZP.

Summary

The principle of efficiency in the new Public Procurement Law

The new Public Procurement Law, adopted on 11 September 2019, introduces a new 
principle in the regulations of proceedings on granting public procurement. It is the effi-
ciency principle. Pursuant to Article 17 paragraph 1 of the PPL, the contracting authority 
grants a  contract in the manner ensuring: 1) the best quality of supplies, services and 
construction work justified by the type of contract, within the measures that can be des-
ignated for its execution by the contracting authority, and 2) obtaining the best results of 
the procurement, including social effects, environmental and economic effects, as long 
as any of these effects is achievable in a  certain contract, taking into account the out-
lays incurred. In light of these regulations, certain important questions arise, for instance 
whether introducing this principle was necessary for the development of the Polish public 
procurement market. What was the purpose of introducing this principle into the Public 
Procurement Law if the efficiency principle was included de lege lata also in Article 44 
paragraph 3 of the Public Finance Act of 27 August 2009? What should the role of the ef-
ficiency principle be on the grounds of the new Public Procurement Law?

Keywords: efficiency, strategy procurement, innovation, ecology, economic develop-
ment
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