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Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004  r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych 
przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 
jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finan-
sów publicznych, w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, z  wyłączeniem uczelni publicz-
nych, państwowych instytucji kultury, państwo-
wych instytucji filmowych, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich związków, jednostek sekto-
ra finansów publicznych, dla których organem za-
łożycielskim lub nadzorującym jest jednostka 
samorządu terytorialnego, a  także udzielanych 
przez zamawiających będących państwowymi jed-
nostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso-
bowości prawnej, jest równa lub przekracza wyra-
żoną w złotych równowartość kwoty:

a) 130 000 euro — dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych;

2)  udzielanych przez zamawiających innych niż okreś- 
leni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mo-
wa w  pkt  3, jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty:

a) 200 000 euro — dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty:

a) 400 000 euro — dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro — dla robót budowlanych.

§  2. Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje 
się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli war-
tość konkursów: 

1)  przeprowadzanych przez zamawiających z sektora 
finansów publicznych, w  rozumieniu przepisów 
o  finansach publicznych, z  wyłączeniem uczelni 
publicznych, państwowych instytucji kultury, pań-
stwowych instytucji filmowych, jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek 
sektora finansów publicznych, dla których orga-
nem założycielskim lub nadzorującym jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, a także udziela-
nych przez zamawiających będących państwowy-
mi jednostkami organizacyjnymi nieposiadający-
mi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza 
wyrażoną w  złotych równowartość kwoty 
130 000 euro; 

2)  przeprowadzanych przez zamawiających innych 
niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza 
wyrażoną w  złotych równowartość kwoty 
200 000 euro;

3)  przeprowadzanych przez zamawiających udziela-
jących zamówień sektorowych jest równa lub 
przekracza wyrażoną w  złotych równowartość 
kwoty 400 000 euro.

§ 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia pub-
licznego wszczętych przed dniem wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot warto-
ści zamówień oraz konkursów, od których jest uzależ-
niony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.  U. 
Nr 224, poz. 1795).

§  5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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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 Europejskiej1)

1)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w  zakresie swojej 
regulacji wdrożenia:
—  dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielenia zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i  usługi (Dz. Urz. UE L 134 
z  30.04.2004, str.  114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.),

—  dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i  usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z  30.04.2004, 
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, 
t. 7, str. 19, z późn. zm.).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, 
poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.




