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ZESTAWIENIE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH  
W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

stan na dzień 30.06.2022 r. 
 

PRAWO  KRAJOWE 
 

Lp. Akt prawny Dziennik Ustaw 

1.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

ze zm. 

2.  

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ustawy Pzp 

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia  

3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 

równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do 

euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów 

M.P. z 2021 r. poz. 1177 

3.  

Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 

4.  

Podstawa prawna: art. 70 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 

5.  

Podstawa prawna: art. 80 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2434 

6.  

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2406 

7.  

Podstawa prawna: art. 82 ust. 4 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym 

sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz 

sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2463 

8.  

Podstawa prawna: art. 103 ust. 4 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 

9.  

Podstawa prawna: art. 128 ust. 6 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 

10.  

Podstawa prawna: art. 244 ustawa Pzp 

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 

Dz. U. 2011 poz. 559 
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11.  

Podstawa prawna: art. 245 ust. 7 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 grudnia 

2021 r. w sprawie metod kalkulacji kosztów cyklu życia budynków 

oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2276 

12.  

Podstawa prawna: 272 ust. 2 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych  

w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Dz. U. z 2020 r.  poz. 2439 

13.  

Podstawa prawna: art. 394 ust. 4 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 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 

Dz. U. 2020 r. poz. 2460 

14.  

Podstawa prawna: art. 477 ust. 10 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r.  

w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla 

kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej 

Dz. U. z 2021 r. poz. 381 

15.  

Podstawa prawna: art. 484 ust. 5 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r.  

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz 

pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej 

Dz. U. z 2021 r. poz. 525 

16.  

Podstawa prawna: art. 504 ust. 2 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków 

Rady Zamówień Publicznych 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2397 

17.  

Podstawa prawna: art. 544 ust. 4 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez 

Krajową Izbę Odwoławczą 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2453 

18.  

Podstawa prawna: art. 576 ustawy Pzp 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania 

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2437 

 

 

PRAWO UNIJNE 
 

Lp. Akt prawny 

Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 

19.  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65,  

z póź. zm.) 

Dyrektywy odwoławcze 

20.  

Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca 

dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur 
odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych 

Pozostałe dyrektywy: 
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21.  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych 

Inne dokumenty legislacyjne – Rozporządzenia 

22.  

Rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

23.  
Komunikat Komisji Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (2021/C 457/01) 

24.  

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień 
publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów 

25.  

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia) 

26.  

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające 
standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (traci moc ze skutkiem na dzień 25 października 2023 r.) 
 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające 

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) 

27.  

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE)  

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 
 

 

Inne przepisy 
 

Lp. Akt prawny Dziennik Ustaw 

1.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 

2.  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 

3.  
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego 
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 725 

4.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 
t.j. Dz. U. z 2022 r. Nr 1233 

5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

6.  
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  

i usług 
t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178 

7.  
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej 
t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 

8.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742  
 


