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Wprowadzenie 

 
Fundamentalnym elementem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(SZ RP) są jednostki wojskowe. Wchodzą one w skład systemu obronnego 
państwa, realizują zadania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwa 
Państwa1. Utrzymanie pełnej zdolności bojowej jednostek wojskowych 
wymaga zaangażowania podmiotów, które będą dbały o infrastrukturę oraz 
wyposażenie wojsk. Ważne jest jednak, aby wydatki na infrastrukturę 
i wyposażenie realizowane były w sposób celowy oraz zgodny 
z przepisami. Zarządzaniem nieruchomościami obrony narodowej zajmują 
się Rejonowe Zarządy Infrastruktury. Celem niniejszego artykułu jest 
przybliżenie specyfiki działalności Rejonowych Zarządów Infrastruktury 
jako realizatorów postępowań przetargowych na rzecz jednostek 
wojskowych SZ RP. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: 
Jak przebiega proces realizacji postępowania przetargowego na rzecz 
Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? 

 
 

Ogólne informacje o zamówieniach publicznych 
 
Pierwsza w Polsce regulacja dotycząca zamówień publicznych została 

opublikowana 10 czerwca 1994 roku, była to ustawa o zamówieniach 

                                                           
1 S. Sirko, M. Piotrowska-Trybull, Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania 

jednostek wojskowych na terytorium kraju, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2013, 
s. 9. 
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publicznych2. Najważniejszą, obecnie obowiązującą regulacją w zakresie 
zamówień publicznych jest Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29 
stycznia 2004 roku, której ostatnia nowelizacja nastąpiła 20 lipca 2018 
roku. We wspomnianej ustawie zdefiniowano pojęcie zamówienia 
publicznego jako odpłatnej umowy, która jest zawierana pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. Przedmiotem tejże są dostawy, roboty 
budowlane bądź usługi. Zamówienia publiczne pod względem 
funkcjonalnym mają zaspokajać potrzeby zbiorowe, które związane są nie 
tylko z istnieniem władzy oraz administracji. Mają one także realizować 
zadania ściśle powiązane z potrzebami społeczeństwa. Działają one na 
korzyść rozbudowy infrastruktury. Wspomagają również rozwój 
przedsiębiorczości, udostępniając podmiotom prywatnym dostęp do 
przedsięwzięć realizowanych ze środków publicznych3.  

System zamówień publicznych reguluje sposób przeprowadzania 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Porządkuje on 
sposób, w jaki organy administracji publicznej udzielają zamówień. Został 
stworzony w celu zapobiegania pochopnemu wydatkowaniu środków 
publicznych oraz aby zapewnić równe traktowanie wszystkim podmiotom 
ubiegającym się o zlecone prace.  

 
 

Pojęcie przetargu 

 
Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN przetarg to publiczny 

rodzaj konkursu, który organizowany jest przez podmioty gospodarcze lub 
instytucje administracyjne, aby uzyskać najlepsze warunki dostaw towarów 
oraz wykonania robót4. Z kolei w Encyklopedii ekonomicznej można 
znaleźć zapis, zgodnie z którym przetarg to forma publicznej sprzedaży, 
w której wszyscy chętni mogą złożyć ofertę na zakup, wykonanie 
określonej usługi, wynajem bądź dzierżawę. Korzyścią ze stosowania 
przetargu jako formy udzielenia zamówienia publicznego jest promowanie 
mechanizmu konkurencyjności, który daje możliwość wyboru 
najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Przetarg może mieć formę ustną lub 
pisemną5. W Słowniku Języka Polskiego przetarg definiowany jest jako: 
rodzaj konkursu połączony ze składaniem ofert, organizowany przez 
przedsiębiorstwa lub instytucje administracyjne w celu uzyskania 

                                                           
2 J. Pokrzywniak, J. Baehr, T. Kwieciński, Wprowadzenie do systemu zamówień 

publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice, 2006, s. 9. 
3 A. Powałowski, Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa, 2016, s. 273. 
4 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przetarg-publiczny;4009721.html[dostęp: 

10.11.2017]. 
5 S. Sztaba, Ekonomia od A do Z, Encyklopedia podręczna, WSiP S.A., Warszawa, 

2007, s. 389. 
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najdogodniejszych warunków wykonania określonych robót i usług6. Do 
dalszych rozważań ostatnią wymienioną definicję przyjmuje się jako 
obowiązującą. 

 
 

Charakterystyka Rejonowych Zarządów Infrastruktury 

 
Zarządcą nieruchomości wojskowych jest właściwie terytorialnie 

jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd lub władająca 
nieruchomością wojskową na podstawie innego tytułu prawnego7. 
Rejonowe Zarządy Infrastruktury są jednostkami organizacyjnymi Ministra 
Obrony Narodowej nieposiadającymi osobowości prawnej, wchodzącymi 
w skład infrastruktury wojskowej. W latach 1998-2007 były one podległe 
Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Z początkiem roku 2008 nastąpiła zmiana i do chwili obecnej bezpośrednio 
podlegają Szefowi Inspektoratu Sił Zbrojnych RP. Inspektorat Wsparcia Sił 
Zbrojnych RP zamieścił na swojej stronie internetowej notatkę na temat 
działalności Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Cytując: Instytucje te 
zostały powołane do działalności inwestorskiej, a także do 
gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie 
Ministra Obrony Narodowej, sprzętem technicznym, kwaterunkowym, 
pożarniczym i środkami gaśniczymi. Prowadzą też działalność 
warsztatowo-usługową oraz utrzymują i eksploatują nieruchomości będące 
w dyspozycji jednostek wojskowych8. Rejonowe Zarządy infrastruktury to 
jednostki właściwe do realizacji zadań  dotyczących: 9 

• zarządzania, inwestowania oraz remontowania nieruchomości 
wojskowych, 

• kontroli nad utrzymaniem i wykorzystywaniem nieruchomości przez 
administratorów (wojskowych oddziałów gospodarczych lub 
równorzędnych jednostek) znajdujących się w zakresie ich działania, 

• kontroli nad gospodarką komunalną i energetyczną 
w podlegających im jednostkach wojskowych oraz budynkach 
administracyjnych, 

• nadzorowania działań związanych z ochroną środowiska 
w zarządzanych kompleksach, 

• planowania i koordynacji zadań związanych z przygotowaniem 
infrastruktury wojskowej na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia i wojny, 

                                                           
6 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, tom 2 L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa, 1992, s. 1014. 
7 Zarządzenie Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. 
8 http://www.iwspsz.wp.mil.pl [dostęp: 10.11.2018]. 
9 www.rziolszty.wp.mil.pl [dostęp: 10.11.2018]. 
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• realizowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem 
wojska. 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące Rejonowych Zarządów 
Infrastruktury, w których wskazano zasady i nałożono obowiązki dotyczące 
gospodarowania nieruchomościami resortu obrony narodowej, to:  

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), 

• Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1603), 

• Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 395), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ustawa wygasa z dniem 26 listopada 2018 r.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1202.). 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rys. 1. Rozmieszczenie Zarz ądów Infrastruktury na terenie kraju  
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W Polsce powołano dziesięć Zarządów Infrastruktury (Rys. 1.). 
W Warszawie mieści się Stołeczny Zarząd Infrastruktury (SZI), w Poznaniu 
Wojskowy Zarząd Infrastruktury (WZI), pozostałe osiem to Rejonowe 
Zarządy Infrastruktury z siedzibami w: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, 
Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

 
 

Charakterystyka przetargów 
 
Jak wspomniano wyżej instytucje sektora publicznego takie jak: 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Rejonowe Zarządy Infrastruktury 
i Wojskowe Oddziały Gospodarcze jako jednostki budżetowe na podstawie 
art. 3 ust. pkt 1 są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Pzp), które określa m.in. tryb i zasady udzielania zamówień 
publicznych. We wspomnianej ustawie tryb udzielania zamówienia 
publicznego zdefiniowano jako sposób postępowania, w wyniku którego 
może nastąpić zawarcie umowy z wykonawcą na odpłatne wykonanie 
usługi, dostawy lub robót budowlanych. W ustawie tej dopuszcza się osiem 
trybów udzielania zamówienia publicznego10. Zamówienia dotyczące 
Rejonowych Zarządów Infrastruktury przybierają formę przetargu 
nieograniczonego i ograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Są to podstawowe tryby udzielenia zamówienia 
publicznego. W pracy tej poruszone zostaną jedynie kwestie dotyczące 
tych trybów. Przetarg nieograniczony w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych zdefiniowany został jako tryb udzielania zamówienia, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu oferty mogą składać 
wszyscy zainteresowaniu wykonawcy. Istotą stosowania tego trybu 
zamówienia jest możliwość złożenia oferty przez nieograniczony krąg 
podmiotów11. Nie oznacza to jednak, iż każdy z nich może zostać wybrany. 
Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg 
ograniczony jest trybem udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 
publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski 
o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy 
zaproszeni do składania ofert. Różnica pomiędzy trybem nieograniczonym 
i ograniczonym sprowadza się do tego, że w przypadku trybu 
ograniczonego wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie zamawiającego 
składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie oferty12. 

                                                           
10 A. Leśniak, Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty 

budowlane, Politechnika Krakowska, Kraków, 2016. 
11 J. Sadowy, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, 

Warszawa, 2013, s. 181. 
12 A. Stawicki, J. Baehr, J. Roliński, T. Kwieciński, Przewodnik po procedurach 

udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice, 
2006, s. 42.  



Rejonowe zarządy infrastruktury jako realizatorzy przetargów na rzecz… 

353 
 

Następnie zamawiający dokonuje selekcji złożonych wniosków i wybiera 
podmioty, które zaprosi do złożenia ofert. Minimalna liczba wyżej 
wymienionych ofert złożonych przez zaproszone podmioty wynosi pięć, 
natomiast maksymalna to dwadzieścia. Jednym z podstawowych celów 
działania systemu zamówień publicznych jest zapewnienie wykonawcom 
uczciwej konkurencji oraz nieskrępowanego dostępu do udziału 
w zamówieniach publicznych na niedyskryminacyjnych zasadach13. W obu 
trybach zamawiający może udzielić zamówienia tylko wykonawcy, który 
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 
Z postępowania wyklucza się podmioty, do których zastosowanie ma art. 
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Są to wykonawcy, którzy mogą 
w jakikolwiek sposób narazić na niepowodzenie proces zamówienia. 
Zamawiający udziela zamówienia przedsiębiorcy, który złożył ofertę 
najkorzystniejszą i posiada potencjał, aby je wykonać. Jeżeli zamawiający 
określił warunki udziału w postępowaniu, to wykonawca ma obowiązek 
przedstawić wcześniej dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Dotyczyć 
mogą one jego kompetencji lub też uprawnień do prowadzenia 
odpowiedniej działalności zawodowej oraz jego stanu wiedzy, potencjału 
finansowego i technicznego. Rozpoczynając postępowanie w trybie 
przetargu ograniczonego i nieograniczonego, zamawiający ma obowiązek 
zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym. 
W przypadku Rejonowych Zarządów Infrastruktury jednym ze sposobu 
komunikacji z potencjalnymi wykonawcami są strony WWW tych jednostek 
oraz siedziba zamawiającego. W zależności od wartości zamówienia 
ogłoszenie zamieszcza się również w Biuletynie Zamówień Publicznych 
oraz Dzienniku Urzędowym UE. Organizacja i przebieg procedury 
ogłoszenia o zamówienia w trybie przetargu ograniczonego 
i nieograniczonego przedstawiono na rysunku 2 i 3. 

                                                           
13 A. Hryc-Ląd, Przetarg Nieograniczony procedura krok po kroku, Wiedza i Praktyka, 

Warszawa, 2013. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1603. 

Rys. 2. Schemat procedury post ępowania przetargowego  

w trybie przetargu nieograniczonego  

 
W Biuletynie Informacji, Dzienniku Urzędowym UE oraz w innych 

ogólnodostępnych miejscach umieszcza się takie same ogłoszenia, aby 
wykluczyć ewentualne błędy podczas publikacji treści dotyczącej 
zamówienia14. Prawidłowo przygotowane ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym musi być zgodne z art. 41, w przypadku przetargu 
ograniczonego zastosowanie mają wytyczne z art. 48 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14 J. Sadowy, System Zamówień Publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, 

Warszawa, 2013, s. 184. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1603. 

Rys. 3. Schemat procedury post ępowania przetargowego  

w trybie przetargu ograniczonego 

 

W przetargach realizowanych przez Rejonowe Zarządy Infrastruktury 
występują trzy rodzaje zamówień: na dostawy, usługi oraz roboty 
budowlane, art. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych określa je jako:

 

• dostawy, nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, 
dzierżawy oraz leasingu, 

• usługi, wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 

• roboty budowlane, wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
2c ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub obiektu budowlanego, a także 
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Przy opracowywaniu opisu zamówienia zamawiający ma obowiązek 
dokładnie oraz z użyciem zwrotów zrozumiałych dla odbiorców określić 
zadania, które należy wykonać w ramach zamówienia. Jest to bardzo 
ważne zwłaszcza przy przetargach dotyczących robót budowlanych, gdzie 
specyfikacje techniczne i dokumentacja projektowa są niezbędne do 
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złożenia oferty15. Zapoznanie się z rzeczywistymi i najbardziej korzystnymi 
rozwiązaniami technicznymi zamawiający może wykonać za pomocą 
dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami. Dialog ten zezwala 
na wymianę informacji dotyczących możliwych rozwiązań przedmiotu 
zamówienia. Organizuje się go w celu dokładnego określenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, pozwala to ustalić zamawiającemu, 
czego powinien wymagać od wykonawców16. Korzyści wynikające ze 
stosowania dialogu technicznego są wymierne dla obu stron. 
Zamawiający, komunikując się z potencjalnymi wykonawcami, potrafi 
precyzyjniej wskazać swoje oczekiwania i wymagania względem 
zamówienia. Dzięki temu czas potrzebny na wykonanie opisu jest krótszy, 
a opis pełniejszy i dokładniejszy. Wykonawca, który uczestniczy w dialogu 
technicznym ma możliwość modelowania opisu zamówienia oraz 
warunków umowy. Bardzo ważnym elementem przy wyborze wykonawcy 
jest kryterium oceny ofert. Od dnia 28 lipca 2016 roku weszła w życie tzw. 
mała nowelizacja prawa zamówień publicznych. Wprowadzono ją, aby 
uprościć procedurę wyboru oraz w celu ograniczenia kryterium ceny jako 
najważniejszego elementu przy wyborze wykonawcy17. Odpowiednie 
dobranie kryteriów oceny ofert pozwala na wyeliminowanie z postępowań 
podmiotów, które nie są w stanie wykonać zamówienia. Wcześniejsze 
prawo, w którym głównym kryterium oceny była najniższa cena, 
skutkowało przeciągającymi się terminami wykonania, a niekiedy też 
koniecznością zmiany wykonawcy, co wiązało się z potężnymi kosztami 
zmian, które ponosiło państwo. Na podstawie małej nowelizacji prawa 
zamówień publicznych postanowiono, że najkorzystniejszą ofertą jest ta, 
w której zaproponowano adekwatne, zestawienie ceny, kosztu i innych 
kryteriów, które dotyczą: jakości, parametrów technicznych, 
funkcjonalności rozwiązań, terminu zakończenia prac, serwisu, kosztów 
użytkowania oraz aspektów społecznych i środowiskowych innowacyjności 
zaproponowanych rozwiązań18.  

Podsumowując przeprowadzenie procedury, udzielenie zamówienia na 
przetarg odbywa się w trzech etapach19. W pierwszym z nich zawierają się 
czynności opisane na rysunkach 2 i 3 jako punkty 1 i 2 dotyczą one 
przygotowania procedury postępowania. Błędy, które potencjalnie popełni 
zamawiający podczas przygotowania procedury, mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie następnych etapów. Skutkiem popełnionych w nim 

                                                           
15 A. Hryc-Ląd, Przetarg nieograniczony, Wiedza i praktyka, Warszawa, 2013, s. 8. 
16 Tamże, s. 12.  
17 I. Jackowska, Zamówienia publiczne leżą tuż za miedzą, Puls Biznesu, 2016, nr 54, 

s. 10-11. 
18 M. Cyrankiewicz, Przetargi: liczy się nie tylko cena, Rzeczpospolita, 2016, nr 175, 

s. C3. 
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pomyłek może być nieznalezienie potencjalnego wykonawcy, zaskarżenie 
postępowania lub jego unieważnienie. Zatem bardzo ważne jest poprawne 
opracowanie przedmiotu zamówienia, określenie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz właściwe dobranie kryteriów wyboru 
zamówienia. Drugim, z trzech etapów, który jest najdłuższy (elementy od 
3-15 zawarte na rysunkach 2 i 3) jest właściwe postępowanie o udzielenie 
zamówienia. W tym etapie zamawiający zamieszcza wcześniej 
opracowane zamówienie przetargowe oraz ocenia i wybiera spośród nich 
ofertę najkorzystniejszą. Finalnym etapem (kroki 16-17 zawarte na 
rysunkach 2 i 3) jest realizacja umowy. W ostatnim z etapów podpisuje się 
umowę z wykonawcą. Jest to bardzo ważny element, ponieważ od 
warunków zawartych w umowie zależy jak będzie przebiegać realizacja 
zamówienia, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów 
i zmian.  

Przenosząc powyżej wymienione procedury na bezpośrednią 
działalność RZI oprócz wymienionych i opisanych powyżej trzech etapów 
można wyodrębnić dwa dodatkowe, które nie zostały przedstawione 
w publikacjach, do których wcześniej się odwoływano. Pierwszy z nich 
następuje po etapie udzielenia zamówienia, podczas niego Zarządy 
Infrastruktury sprawują nadzór i zarządzają realizacją umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Pozwala to na 
stwierdzenie zgodności założeń projektowych ze stanem faktycznym 
w toku wykonywanych prac, a także  na uzgadnianie z wykonawcą 
ewentualnych zmian oraz poprawek do wykonania założonego 
zamówienia, tak aby jego realizacja nie została opóźniona bądź produkt 
końcowy nie był odmienny od zamówionego. Końcowym etapem jest 
sporządzenie ewidencji oraz dbanie o obieg dokumentów dotyczących 
konkretnego zamówienia, co w efekcie pozwala sporządzać sprawozdania 
dotyczące zamówień. Są one konieczne do prawidłowego ich 
funkcjonowania w późniejszym terminie. Zawierają informację o okresach 
gwarancji, terminach konserwacji, wydatkowanych środkach oraz innych 
ważnych dla jednostek kwestiach. 

 
 

Zakończenie 

 
Reasumując, Rejonowe Zarządy Infrastruktury są jednostkami, które 

w swojej działalności zajmują się głównie zarządzaniem nieruchomościami 
wojskowymi, nadzorowane są przez resort obrony narodowej. 
Wydatkowanie środków publicznych na realizacje zadań zleconych 
Rejonowym Zarządom Infrastruktury powinno odbywać się przy 
zachowaniu procedur zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Przetargi organizuje się w celu pozyskania wykonawców w odpowiedzi na 
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zapotrzebowania zgłaszane przez jednostki wojskowe. Zamówienia 
przetargowe ogłaszane przez Rejonowe Zarządy Infrastruktury zapewniają 
w sposób ciągły wykonawców prac opisanych w zamówieniach, które są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek wojskowych. 
Umożliwia to Zarządom wykonanie zadań nałożonych na nie przez 
Ministra Obrony Narodowej, w konsekwencji przyczyniając się do 
utrzymania odpowiedniego poziomu potencjału bojowego jednostek 
wojskowych. Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez 
omawiane Rejonowe Zarządy Infrastruktury jest rzetelny opis przedmiotu 
zamówienia. Stanowi on podstawę specyfikacji istotnych warunków 
zlecenia, jest również jednym z podstawowych elementów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zasady, którymi powinny kierować się 
RZI podczas ustalania wartości zamówienia uregulowano w art. 32-35 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ważne jest również, aby osoby, 
które biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego zapewniały bezstronność i obiektywizm zgodnie z art. 17 
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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REGIONAL INFRASTRUCTURE AUTHORITIES  
AS IMPLEMENTERS OF TENDERS FOR MILITARY UNITS 

OF THE POLISH ARMED FORCES 
 

The paper presents, defines and describes procedures concerning 
public procurement, focusing on tenders implemented for military units 
of the Polish Armed Forces. Special attention has been paid to the main 
modes of awarding a public procurement contract. The author discusses 
open and closed tender, which are used by Regional Infrastructure Authori-
ties in accordance with the Public Procurement Act. The paper defines 
both types of tender as well as detailing the tasks that must be performed 
by the ordering party at specific stages of the tendering procedure, which is 
also described by the author. 

Keywords:  public procurement, tender, Regional Infrastructure Au-
thority 

 


