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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

SPIS TREŚCI 
 

I.  PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z 
realizacji udzielonych zamówień publicznych 
 
Akty wykonawcze 
 
DZIAŁ I. Przepisy ogólne 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze 
priorytetowym i niepriorytetowym 
(art. 2a) 
Zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania 
Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe oraz procedur postępowania z tym związanych 
(art. 4, pkt 3e) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
(art. 11, ust. 8) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 
Biuletynie Zamówień Publicznych 
(art. 11,ust. 6) 
 
DZIAŁ II. Postępowanie 
 
Zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów  z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenia usług ubezpieczeń majątkowych 
i komunikacyjnych na rzecz określonych izb celnych 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów  z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę papieru kserograficznego na rzecz 
określonych izb celnych 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia izb celnych w Poznaniu i  
Wrocławiu do przeprowadzania niektórych postępowań oraz udzielania zamówień publicznych na rzecz określonych 
izb celnych 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów na rzecz sądów 
powszechnych 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz sądów powszechnych oraz zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wskazania zamawiającego do 
przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień 
oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez 
Ministra Sprawiedliwości 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Nr 19 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na 
rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie 
(art. 16, ust. 3) 
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Zarządzenie Nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Konsulatu 
Generalnego RP w Kaliningradzie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na 
rzecz określonych placówek zagranicznych 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia 
publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na terenie Federacji Rosyjskiej 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa 
Sprawiedliwości 
(art. 16, ust. 3) 
Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
procedur udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(art. 18) 
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w urzędach górniczych 
(art. 18) 
Decyzja Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej” 
(art. 21, ust. 3) 
Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
do stosowania regulaminu w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
(art. 21, ust. 3) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(art. 25, ust. 2) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
(art. 31, ust. 4) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(art. 33, ust. 3) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(art. 35, ust. 3) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów 
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych 
(art. 91, ust. 8) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
(art. 96, ust. 5) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w 
rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
(art. 98, ust. 4) 
 
DZIAŁ III. Przepisy szczególne 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do 
Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego 
dostęp nie jest ograniczony 
(art. 138f, ust.4) 
 
DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
 
Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień 
Publicznych 
(art. 152, ust. 4) 
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Porozumienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
(art. 154) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych 
(art. 160, ust. 2) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej 
podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby 
Odwoławczej 
(art. 173, ust. 10) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także 
szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego 
(art. 176a, ust. 7) 
 
DZIAŁ VI. Środki ochrony 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań 
(art. 198, pkt 1) 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
(art. 198, pkt 2) 
 

II.  KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE 
 
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi 
zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(art. 10, ust. 5) 
 

III.   WYŁĄCZENIA STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wyciąg) 
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia 
 
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (wyciąg) 
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  
 
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 
oraz inwestycji towarzyszących (wyciąg) 
  
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (wyciąg) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na 
badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne 
 

• Prawo o notariacie 
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (wyciąg) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na 
wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną 
(art. 71c par. 13)  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia  
na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny 
(art. 74, par. 19) 
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• Prawo o adwokaturze 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (wyciąg) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na 
wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 
(art. 75b, ust. 13) 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia 
na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki 
(art. 77a, ust. 13) 
 

• Radcowie prawni 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia 
na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski 
(art. 36, ust. 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


