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USTAWA 

z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 1  

 

(….) 

 

Art.  7.  [Definicje] 

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) (….) 

2) (…..) 

3) (….) 

4) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną; 

15) (….) 

16) (…..) 

17) (…..) 

18) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, 

w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika  

I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340  

z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub 

obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych 

środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

22) (…….) 
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23) (….) 

24) (….) 

 

(…)  

  

Rozdział  2 

Zasady udzielania zamówień 

(….) 

Art.  17.  [Zasady udzielania zamówienia] 

1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, 

oraz 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, 

środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy  

do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

2.  (….) 

(…..) 

Oddział  4 

Opis przedmiotu zamówienia 

Art.  99.  [Zasady opisywania przedmiotu zamówienia] 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług  

lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, 

metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych,  

lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich 

istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz 

proporcjonalne do jego wartości i celów. 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień. 

4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić  

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
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5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważny". 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności. 

7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia 

praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 

 

Art.  100.  [Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników] 

1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników 

zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań  

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem  

dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu 

zamówienia. 

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1 powyżej, wynikają z aktu prawa Unii 

Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 

 

Art.  101.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy i specyfikacje techniczne] 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden  

z następujących sposobów przez: 

1) określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 

środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 

umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie 

zamówienia; 

2) odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa 

w art. 102 ustawy PZP (powyżej), oraz, w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie  

z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
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2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 

z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne  

w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 

Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 

2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str. 12, z późn. zm.), 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 

technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne; 

3) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2) powyżej, oraz przez 

odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa  

w pkt 1 powyżej, w zakresie wybranych cech; 

4) odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

o których mowa w pkt 1) powyżej, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa  

w pkt 2) powyżej, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju 

wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 

2. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską 

lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, 

której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub 

normę międzynarodową. 

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, przy opisie przedmiotu zamówienia 

uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 
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2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730); 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego. 

4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej oraz 

ust. 3 powyżej, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) 

powyżej oraz ust. 3 powyżej, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego,  

że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami 

technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których 

opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, 

w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa  

w art. 104-107 ustawy PZP (st. 6 – 9 poniżej), że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, zamawiający  

nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy 

europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą 

międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski 

organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji 

technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych 

przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności  

za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że obiekt 

budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności  

lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. 

 

Art.  102.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane] 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP (powyżej), zamawiający 

określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagane cechy materiału, 

produktu  

lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat; 
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2) wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

3) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości; 

4) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 

5) określonego opakowania i oznakowania; 

6) określonej etykiety; 

7) instrukcji użytkowania; 

8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych; 

9) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane  

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544); 

10) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania; 

11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych; 

12) metod i technik budowy; 

13) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP (powyżej), zamawiający 

określa w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi wymagane cechy produktu 

lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4)-7)  

oraz 10) powyżej; 

2) określonych poziomów jakości; 

3) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 

wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt  

jest sprzedawany; 

4) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz 

procedury oceny zgodności. 

 

(….) 

Oddział  5 

Przedmiotowe środki dowodowe 

Art.  104.  [Żądanie dołączenia etykiety] 

1. W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, 

zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub 

usług z wymaganymi cechami, może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny 
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ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy określonej 

etykiety, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem 

zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług 

będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 

niedyskryminujących kryteriach; 

3) wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej 

procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym 

podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, 

producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 

5) wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający 

się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu. 

 

2. Przez etykietę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć każdy dokument, w tym 

zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, 

proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. 

3. W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniały wszystkie wymagania etykiety, wskazuje mające zastosowanie wymagania etykiety. 

4. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. 

5. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej 

przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez 

siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe,  

w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni,  

że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 

6. Jeżeli dana etykieta, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-5, określa również 

wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie może żądać tej 

etykiety. W takim przypadku zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez 

odesłanie do tych wymagań etykiety lub, w razie potrzeby, do tych jej części, które są związane 

z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót 

budowlanych, dostaw lub usług. 

Art.  105.  [Żądanie złożenia certyfikatu] 

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług  

z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia  
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lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia 

zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu 

oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące  

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

3. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą 

zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. 

4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te,  

o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta,  

w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań  

z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, 

o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem  

że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy  

lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia 

lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia. 

Art.  106.  [Żądanie innych przedmiotowych środków dowodowych] 

1. Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli  

są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje wymagane 

przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

2. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych  

do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia. 

3. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe 

środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

Art.  107.  [Złożenie przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych] 

1. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca 

składa je wraz z ofertą. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia  

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub dokumentach zamówienia. 



9 

 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 

środków dowodowych. 

 


