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1–2
Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przedmiot regulacji

 Artykuł 1 Zakres przedmiotowy 
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki 
ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy 
właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 Artykuł 2 Objaśnienia pojęć
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, 
z późn. zm.);

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz 
innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, 
najmu, dzierżawy oraz leasingu;

2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograni-
czony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, 
których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane 
na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;

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) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odno-
szących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę 
z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można 
z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odno-
szących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

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 określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób 
wykonania zamówienia publicznego;
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1–2
Section I. General Provisions

Chapter 1. Subject of the Law

Scope of Regulation Article 1
This Law lays down the rules and procedure for awarding public contracts, 
legal remedies, control of the award of public contracts, and the authorities 
competent for matters regulated in this Law.

Definitions Article 2
In this Law:

1) price – means price within the meaning of article 3 item 1 point 1 of 
the Prices Act of 5 July 2001 (J.L. no. 97, item 1050, as amended );

2) supplies – means the acquisition of things, rights, and other interests, 
particularly under purchase, supply, rental, lease, or leasing contracts;

2a) dynamic purchasing system – means an electronic process of limited 
duration for awarding public contracts for generally available supplies 
purchased under a purchase contract or generally available services;

3) head of the contracting authority – means a person or authority 
which, according to applicable regulations, articles of association, 
or an agreement, is entitled to manage the contracting authority, 
with the exception of attorneys-in-fact appointed by the contracting 
authority;

4) (repealed)
5) most advantageous tender – means either tender offering the most 

advantageous balance of price and other criteria applicable to the 
subject-matter of the public contract or the tender with the lowest 
price; in the case of public contracts for creative or scientific activity 
where the subject-matter of the contract cannot be described in advance 
in an unequivocal and comprehensive way, the most advantageous 
tender means the tender offering the most advantageous balance of 
price and other criteria applicable to the subject-matter of the public 
contract;

6) tender for lot – means a tender providing for, in accordance with the 
terms of reference, performance of part of a public contract (lot);

7) variant (tender) – means a tender offering, in accordance with the 
terms and conditions set out in the terms of reference, a variant on 
the public contract performance method specified by the contracting 
authority;
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2
7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć 

postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamó-
wieniu 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;

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego;

9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne 
w rozumieniu 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;

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których 
przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a;

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;

12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej obowiązaną 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.
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2
7a) contract award procedure – means a procedure initiated by a public 

contract notice or by sending an invitation to tender or an invitation 
to negotiate in order to select the tender of an economic operator 
with which the public contract will be concluded, or – in the case of 
single source procurement – to negotiate the terms of such contract;

8) works – means performance or design and performance of works 
within the meaning of the Construction Law of 7 July 1994 (J.L. 
of 2006 no.  156, item  1118, as amended ), and the construc-
tion by whatever means of a structure within the meaning of the   
Construction Law of 7 July 1994, in accordance with the requirements 
laid down by the contracting authority;

9) public funds – means public funds within the meaning of public 
finance regulations;

9a) framework agreement – means an agreement between the contracting 
authority and one or more economic operators the purpose of which 
is to establish the terms and conditions of contracts to be awarded 
during a given period, particularly with regard to price and, where 
appropriate, the quantities envisaged;

10) services – means any performances not having as their subject-matter 
works or supplies, but which are services set out in the regulations 
issued under article 2a;

11) economic operator – means a natural or legal person or an unincor-
porated organisational unit competing for the award of a contract 
which has submitted a tender, or concluded a public procurement 
contract;

12) contracting authority – means a natural or legal person or unincor-
porated organisational unit obliged to apply this Law;

13) public contracts – means contracts against payment between the 
contracting authority and an economic operator having as their 
subject-matter services, supplies, or works.



Dział I. Przepisy ogólne

10

2a–3
 Artykuł 2a Upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług 
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem 
postanowień dyrektywy 2004 / 18 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 
2004 / 17 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 Artykuł 3 Podmioty objęte ustawą
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej 
“zamówieniami”, przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych;

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym 
celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających 
charakteru 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;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, 

o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1–3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzie-

lane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której 
mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw 
szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa 
w pkt 1–3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez 
inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) finansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, 

lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarzą-

dzającego;


