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Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 

1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 

2)  art. 7 ust. 2 (zasada bezstronności i obiektywizmu ); 

3)  art. 7 ust. 3 (zasada legalizmu ); 

4)  art. 8 (zasada jawności); 

5)  art. 9 ust. 1 (zasada zachowania formy pisemnej); 

6)  art. 9 ust. 2 i 3 (zasada języka polskiego ); 

7)  art. 10 (zasada prymatu trybu przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego). 



Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są: 

1)  przetarg nieograniczony (art. 39-46); 

2)  przetarg ograniczony (art. 47-53). 



1)  negocjacji z 
ogłoszeniem (art. 

54-60); 

2)  dialogu 
konkurencyjnego 
(art. 60a-60e); 

3)  negocjacji bez 
ogłoszenia (art. 

61-65); 

4)  zamówienia z 
wolnej ręki (art. 

66-68); 

5)  zapytania o 
cenę (art. 69-

73); 

6)  licytacji 
elektronicznej 
(art. 74-81). 



 

Przepisem  wykonawczym wydanym na podstawie 
przepisów prawa zamówień publicznych jest: 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. poz. 231) 

 



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. poz. 231).Biorąc powyższe pod 
uwagę należy stwierdzić, iż zamawiający może 
żądać od wykonawcy wyłącznie dokumentów 
określonych w przepisach rozporządzenia, jeżeli są 
niezbędne do przeprowadzenia postępowania. A 
contrario zamawiający nie może żądać od 
wykonawcy dokumentów, które nie zostały 
wymienione w przepisach tego rozporządzenia.  

 



Warunek udziału w postępowaniu został również 
określony w art. 22 ust. 2, zgodnie z którym 
zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o 
zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 
50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 
właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  



Klauzulę społeczną wprowadzono w drodze ustawy z 5 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tym razem 
klauzula odnosiła się do wykonawców, którzy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne. Zmiana została wprowadzona z inicjatywy 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
W przepisie art. 22 ust. 2 nowelizacji implementuje się 
postanowienie art. 19 dyrektywy klasycznej dotyczące „zamówień 
zastrzeżonych” w taki sposób, iż zamawiający będą mieli 
możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że o udzielane zamówienie 
będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50 
% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
Wprowadzenie tego przepisu ma wyrównać szansę wykonawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o 
zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy (teza 28 preambuły dyrektywy 
klasycznej). 

 



 

Stosując art. 22 ust. 2 ustawy P.z.p., zamawiający 
nie naruszają zasady uczciwej konkurencji oraz 
zasady niedyskryminacji, a tym samym nie 
narażają się na możliwość wniesienia odwołania 
przez wykonawców . 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał 
również opinię, iż zmiana ta  jest zgodna z prawem 
Unii Europejskiej. 



 

W wyroku z dnia 30 października 2012 r., KIO 2249/12, www.uzp.gov.pl, KIO 
uznała, że "(...) dla spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp 
niewystarczające będzie wykazanie zatrudniania ponad 50% osób 
niepełnosprawnych przez jednego z konsorcjantów. Skoro art. 22 ust. 2 Pzp 
daje zamawiającemu możliwość ograniczenia kręgu podmiotów mogących 
ubiegać się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, u których 
ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne to 
nie sposób uznać, że wykazanie takiego poziomu zatrudnienia u jednego z 
konsorcjantów byłoby wystarczające dla spełnienia tego warunku przez całe 
konsorcjum. W ocenie Izby spełnienie przez jednego z konsorcjantów 
powyższego warunku odmiennie niż np. w przypadku wykazania 
dysponowania określoną wiedzą i doświadczeniem nie będzie powodowało 
automatycznie spełnienia warunku przez całe konsorcjum. Należy wskazać, 
iż warunki z ust. 1 art. 22 od warunku z ust. 2 tegoż artykułu ustawodawca 
rozróżnił choćby poprzez określenie różnych dokumentów w rozporządzeniu 
w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, czy też np. brzmienie 
art. 26 ust. 2b ustawy, w którym przenosi się jedynie treść warunków z 
ustępu pierwszego art. 22 Pzp". 

 



Druga klauzula  społeczna  została wprowadzona do 
polskiego porządku prawnego w   dniu 16 lipca 
2009 roku, poprzez zmianę ustawy prawo 
zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 
7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o 
spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Art. 4 cyt. wyżej ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw w ustawie z dnia z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.4) 
wprowadza  następującą  zmianę: 

 



W art. 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją 
zamówienia, dotyczące: 

1) zatrudnienia osób: 

a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym  lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym 
wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach; 

3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2.” 



 

 

W doktrynie przyjmuje się, że przepisy art. 29 ust. 
4 i 22 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych 
są przepisami mającymi na celu wspieranie 
określonej polityki społecznej państwa. 



Art. 32.  

1. Podstawą ustalenia wartości 

zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od 

towarów i usług, ustalone przez 

zamawiającego z należytą 

starannością. 

2. Zamawiający nie może w celu 

uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy dzielić 

zamówienia na części lub 

zaniżać jego wartości. 



 

 

Przepis ten zakazuje więc dzielenia zamówienia 
zarówno w celu niestosowania ustawy, tj. na 
umowy o wartości poniżej równowartości 30 000 
euro, jak również niestosowania przepisów 
odpowiednich dla procedury podprogowej, pełnej i 
zaostrzonej. 

 





 

Przy ocenie, czy dokonano zakazanego podziału 
zamówienia na części, należy wziąć pod uwagę 
wszystkie okoliczności sprawy, w tym 
przewidywalność udzielenia zamówienia, jego 
rodzaj, właściwości świadczeń, jakie mają być 
treścią umowy, i inne elementy charakterystyczne 
dla rynku usług, dostaw lub robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia 

 



 

Wskazówką co do cech wyróżniających zamówienia 
może być orzeczenie ETS z dnia 5 października 
2000 r., C-16/98, Komisja Wspólnot Europejskich v. 
Republika Francuska, LEX nr 83004, w którym przy 
rozpatrywaniu zagadnienia niedozwolonego 
podziału zamówienia zwrócono uwagę na 
następujące elementy: czas wszczęcia 
procedury, warunki udzielenia zamówienia, 
podmiot będący zamawiającym, gospodarcze i 
techniczne przeznaczenie zamówienia.  

 



 

Ustawa przewiduje również zakaz zaniżania 
wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 
jej przepisów. Zakaz ten wiąże się z nakazem 
dochowania należytej staranności przy dokonywaniu 
ustalenia wartości zamówienia. Zaniżenie wartości, 
powodujące niestosowanie odpowiednich przepisów 
ustawy przez zamawiającego w danym 
postępowaniu, będzie więc poważnym naruszeniem 
przepisów. 

 



W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o 
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą 
dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. 
Przewidziana w ustawie wysokość progu została 
zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa 
wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje 
obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła 
wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do 
udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na 
ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie 
wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień 
publicznych. 

 



 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z 
dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1692)  

Kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 
2014 roku wynosi 4,2249 



Zmiany trzeba będzie z całą pewnością uwzględnić 

między innymi w następujących obszarach: 

• sporządzanie planów zamówień, 

• ustalanie wartości szacunkowej zamówień, 

• prowadzenie ewidencji zamówień podprogowych, 

• opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień (art. 98 

ustawy pr.z.p.), 

• treść wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień 

podprogowych. 



Art. 44 ustawy o finansach publicznych.  

Zgodnie z nim wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

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; 

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 



 

Środki te nie mogą być wydawane w sposób 
dowolny a jedynie w oparciu o zasady uczciwej 
konkurencji oraz z poszanowaniem zasad jawności i 
pisemności.  

Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza 
zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy 
nieprzekraczające progu bagatelności są nadal 
zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 
13 pzp. 

 



Akty prawne obowiązujące przy zamówieniach lub konkursach o wartości 

nieprzekraczającej 30 000 euro 

•ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.) 

•ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 

•ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 168 ze zm.) 



W przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 

000 euro, zwolnienie ze stosowania pzp zwiększa swobodę zamawiającego w zakresie wyboru sposobu zawarcia 

umowy. Obowiązujące przepisy nie narzucają zamkniętego katalogu sposobów zawierania umów, jednak 

postanowienia ustawy – Kodeks cywilny oraz praktyka prawna wskazują następujące modele: 

model ofertowy, polegający na zastosowaniu trybu zapytania o cenę i zawarciu umowy przez złożenie oferty i jej 

przyjęcie (art. 66–70 kc); 

model negocjacyjny, uzależniający zawarcie umowy od przeprowadzenia negocjacji (art. 72–721 kc); 

model przetargowy, czyli zawarcie umowy w drodze aukcji albo przetargu (art. 701–705 kc). 



W naszym prawodawstwie nie ma bezpośredniej 
podstawy prawnej nakazującej posiadanie przez 
zamawiających regulaminu udzielania zamówień 
publicznych do kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. Z tego powodu 
konieczność stworzenia takiego regulaminu wywodzona 
jest w sposób pośredni. 
 
W myśl przywołanego przepisu do udzielania zamówień, 
których wartość nie przekracza tzw. progu bagatelności, 
nie stosuje się procedur i zasad wskazanych w pzp. W 
przypadku takich zamówień należy stosować procedury i 
normy wskazane w ustawie – Kodeks cywilny i ustawie o 
finansach publicznych. Zasady wynikające z tych ustaw 
są jedynymi przepisami regulującymi dokonywanie 
zakupów o wartości nieprzekraczającej progu. 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę  


