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1. Szacowanie wartości 
zamówienia

2. Opis przedmiotu 
zamówienia

3. Inne czynności po stronie 
zamawiającego
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2. Przetarg nieograniczony 
– ogłoszenia, terminy, 

procedury itd.

3. Badanie podmiotowe 
wykonawców

4. Kryteria oceny ofert

5. Badanie oferty –
przesłanki odrzucenia, 

rażąco niska cena

6. Wybór najkorzystniejszej 
oferty
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Szacowanie wartości 
zamówień

Łączenie i dzielenie zamówień



Szacowanie wartości zamówienia

Należyte szacowanie wartości zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów 
decydujących o prawidłowym przebiegu postępowania.

Zamówienie o źle oszacowanej wartości, niewłaściwie podzielone na części 
(i odwrotnie – nadmiernie zagregowane z wielu nieprzystających do siebie 
elementów), niewłaściwie określone rodzajowo – prowadzi często do konieczności 
unieważnienia postępowania lub nieważności zawartej umowy o zamówienie.

Celem oszacowania wartości zamówienia jest każdorazowo zidentyfikowanie 
właściwego publikatora (europejskiego lub krajowego), do którego należy przekazać 
ogłoszenie o zamówieniu.
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Szacowanie wartości zamówienia

PRZEPISY  KRAJOWE  W  ZAKRESIE  SZACOWANIA:

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) ,

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263) oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej (Dz. U. poz. 1386),

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254)
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Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający, szacując wartość zamówienia ma obowiązek wziąć pod uwagę najwyższą 
możliwą wartość, zaś postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest rynkową 
konfrontacją oferowanych przez przedsiębiorców towarów i usług, a więc zasadne jest 
założenie, że oferta najkorzystniejsza będzie ofertą z ceną niższą niż rzeczywista wartość 
zamówienia; wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2008 r. (sygn. KIO/ UZP 786/08)

Kurs PLN względem EUR:

• 1 EUR = 4,1749 PLN

Progi stosowania ustawy (netto):

•< 30.000 EUR (125.247 PLN) – ustawy nie stosuje się,

•od 30.000 EUR do 5.225.000 EUR (21.813.852,50 PLN) dla zamówień na 
roboty budowlane – procedura uproszczona,

•powyżej 5.225.000 EUR dla zamówień na roboty budowlane – procedura 
podstawowa

•powyżej 20.000.000 EUR (83.498.000 PLN) i dofinansowanie ze środków UE 
– procedura zaostrzona (kontrola uprzednia Prezesa UZP)
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Szacowanie wartości

Art. 33 ust. 1 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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Szacowanie wartości

Art. 33 ust. 2 

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty 
budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i 
usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji 
wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych 
robót budowlanych.
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Szacowanie wartości
Łączenie i dzielenie zamówień

Art. 32 ustawy Pzp Zamawiający nie może w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia 
lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

Art. 5b  ustawy Pzp Zamawiający nie może w celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy:

1) łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają 
zastosowania różnych przepisów ustawy;

2) dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu 
uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.
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Szacowanie wartości zamówienia

Argumenty w zakresie „Braku ustalenia umyślnego działania zamawiającego 
w przedmiocie dzielenia zamówienia, nie mogą być uwzględnione, gdyż nie 
mają one znaczenia dla uznania braku podstaw do odrębnego szacowania 
zamówienia”. (uchwała KIO z dnia 21 października 2010 r. (sygn. KIO/KD 
73/10) 

Art. 32 ust. 4 ustawy Pzp: Jeżeli zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych albo udziela 
zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna 
wartość poszczególnych części zamówienia.
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Przykład
Budowa gazociągów

Zamawiający zawarł umowy na realizację następujących 
zamówień:

- wykonawstwo generalne Gazociągu Włocławek – Gdynia na 
terenie Gminy Gniew - 3.610.946,33 euro stanowiącego 
samodzielny obiekt budowlany,

-wykonawstwo generalne Gazociągu Włocławek – Gdynia na 
terenie Gminy Pelplin- 3.095.098,85 euro stanowiącego 
samodzielny obiekt budowlany,

łącznie: 6.706.045,18 euro

bez stosowania przewidzianej ustawą Prawo zamówień 
publicznych procedury udzielania tych zamówień.
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Szacowanie wartości zamówienia
Zachowanie zgodności z art. 5b pkt 2 i art. 32 ust.4 
ustawy Pzp 

Podział na części i odrębne szacowanie wartości zamówienia to 
różne pojęcia.

Dopuszczalne jest dokonanie podziałów, jeśli jednocześnie dokonuje 
się łącznego szacunku wartości tych części i stosuje się do każdej 
części taką samą procedurę, jakby się ją zastosowało do całości.

Dokonanie podziałów, bez łącznego szacunku wartości tych części 
jest najczęściej niezdopuszczalne.
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Szacowanie wartości zamówienia
Zachowanie zgodności z art. 5b pkt 2 i art. 32 ust.4 
ustawy Pzp 

• Możliwość udzielenia zamówienia w częściach, tj. 
zorganizowania dla każdej z części odrębnego postępowania, ale 
przy łącznym oszacowaniu ich wartości,

• Możliwość składania ofert częściowych,

• Udzielenie jednego kompleksowego zamówienia (ale art. 96 ust. 1 
pkt 11 ustawy Pzp),

• BŁĄD: udzielanie zamówienia w częściach, ale bez łącznego 
oszacowania ich wartości
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Dzielenie zamówienia na części
Roboty budowlane

Wyrok ETS z dnia 5 października 2000 r., Komisja vs. 
Francja, (sygn. akt C -16/98)

Główne tezy wyroku. 

Obowiązek sumowania wartości części zamówienia, gdy 
między częściami zachodzi:

- tożsamość funkcjonalna (przedmiot zamówienia stanowi 
jedno zamierzenie inwestycyjne),

-tożsamość przedmiotowa,

-tożsamość czasowa,

-możliwość wykonania przez jednego wykonawcę.
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Przykład
Budowa kompleksu szpitalnego

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE z przełomu 
2015 / 2016 r. (we wniosku zamawiający zwrócił się 
o dofinansowanie budowy 3 obiektów szpitalnych),

2. Zamówienie na wybudowanie 3 obiektów szpitalnych 
w 2016 r. – wartość zamówienia na każdy z obiektów 
oszacowana łącznie,

3. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie w 2016 r. 
(dodano kolejny obiekt szpitalny),

4. Zamawiający planuje wybudować czwarty obiekt w 2018 
r. – wartość zamówienia będzie obliczona odrębnie od 
pozostałych.

Pytanie: czy odrębne oszacowanie wartości zamówienia na 
kolejny obiekt jest prawidłowe
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Ryzyko nadmiernej agregacji zamówień – art. 5b pkt 
1 ustawy Pzp

• Łączenie zamówień w jedno jest 
niedopuszczalne w sytuacji, gdy jeden z 
elementów połączonego zamówienia może być 
zrealizowany tylko przez jednego wykonawcę 
(w takim wypadku taki element trzeba 
bezwzględnie wyłączyć do odrębnego 
postępowania i odrębnie oszacować),

• Niedopuszczalne łączenie zamówień całkowicie 
nietożsamych podmiotowo (np. budowa sieci 
kanalizacyjnych i konkurs na zorganizowanie 
filmu o projekcie unijnym).
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Przykłady do dyskusji

1) Budowa dróg gminnych na podstawie planu rocznego –
szacowanie łączne, czy oddzielne?

2) Bieżąca konserwacja i remont budynku szkoły –
szacowanie łączne, czy oddzielne?

3) Remonty obiektów kubaturowych – szacowanie łączne 
wszystkich remontów, czy tylko w ramach jednego 
obiektu budowlanego?
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Łączenie i dzielenie zamówień
Zamówienia mieszane

Zamówienia mieszane – zamówienia składające się z elementów podległym różnym 
reżimom ustawy

Przepisy o zamówieniach mieszanych – wyjaśniają jakie przepisy ustawy stosować, gdy 
dane dostawy, usługi lub roboty występują w ramach jednego zamówienia, bądź 
właściwe do ich udzielania są różne reżimy ustawy.

Art. 5c ust. 1  Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają 
zastosowanie te same przepisy ustawy, jak zamówienia sektorowe albo zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo zamówienia udzielane na zasadach 
ogólnych, obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty 
budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego 
rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.
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Łączenie i dzielenie zamówień

W przypadku „zamówień wielorodzajowych” determinujący o wyborze 
rodzaju i procedury

BYŁ:

wartościowy udział w danym zamówieniu

JEST:

główny przedmiot (bez znaczenia na wartość)
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Łączenie i dzielenie zamówień

Art. 5d ust. 1  Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się 
zamówienia, do których mają zastosowanie różne przepisy 
ustawy, lub zamówienia, do których mają zastosowanie 
przepisy ustawy i zamówienia, do których tych przepisów 
nie stosuje się, a zamówienie to można podzielić, w 
szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, 
ekonomicznych lub celowościowych, zamawiający może 
udzielić:
1. odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze 

względu na cechy tych zamówień;
2. jednego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 2.
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Łączenie i dzielenie zamówień

Art. 5d ust. 2 Jeżeli przedmiot zamówienia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, obejmuje zamówienia:
1. udzielane na zasadach ogólnych i zamówienie, do 

którego mają zastosowanie inne przepisy ustawy, do 
udzielania zamówień mają zastosowanie zasady ogólne 
udzielania zamówień, z uwzględnieniem art. 5e ust. 2 i 3 
oraz art. 5g;

2. do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz 
koncesję na roboty budowlane lub usługi, do udzielania 
zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy, jeżeli 
wartość zamówienia, do którego zastosowanie ma 
ustawa, jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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Łączenie i dzielenie zamówień

Art. 5f   Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać 
podzielony, w szczególności ze względów 
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub 
celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się 
przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który 
odpowiada jego głównemu przedmiotowi.
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ARTYKUŁ 6A POZOSTAJE W MOCY

W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do 
udzielenia zamówienia na daną część zamawiający 
może stosować przepisy właściwe dla wartości tej 
części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro 
dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót 
budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych 
części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
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Preferencja podziału zamówienia na części

Art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej 
powody niedokonania podziału zamówienia na części.

PREFERENCJA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
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Dzielenie na części
Podział zamówienia na części

Art. 36aa 
Ust. 1 Zamawiający może podzielić zamówienie publiczne na części, określając 

zakres i przedmiot tych części… ale zamawiający ma obowiązek wskazania w 
protokole zamówienia powodów, dla których nie dokonał podziału zamówienia 
na części.

Ust. 2 W takim przypadku, zamawiający określa, czy ofertę można składać w 
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 
kwalifikowania wykonawców (dot. zamówień sektorowych), a także w 
zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji.
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Nowa zasada zamówień publicznych
Urząd Zamówień Publicznych 

Przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 
ust. 1 dyrektywy klasycznej, który stanowi m. in., że instytucje zamawiające dokonują 
wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, 
które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, 
o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej. Należy zauważyć, że jednym z głównych 
celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno 
zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. Zgodnie z motywem 
78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, 
że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie 
lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji 
instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe 
przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby 
ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi 
kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych 
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić 
właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za 
okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne 
trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej 
realizacji zamówienia. A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi 
niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem 
działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić 
dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Jednakże zastrzec 
należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo  z uwzględnieniem wszystkich 
okoliczności danego przypadku.
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Nowa zasada podziału na części

Zamawiający planuje zakupić około 100 sztuk defibrylatorów o różnych parametrach. 
Można wyodrębnić pięć typów tych urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – można złożyć jedną ofertę na 
całość.

Zamawiający nie wyjaśnia w protokole postępowania przyczyn braku dokonania podziału 
zamówienia na części.

Zamawiający nie przedstawił na rozprawie jakichkolwiek wiarygodnych i jednoznacznych 
powodów zaniechania podziału zamówienia na pięć części, która to argumentacja byłyby 
zgodne z przepisami Pzp. Nadto, nie przedstawił żadnego pisemnego uzasadnienia 
powodów niedokonania podziału zamówienia na części zawartego 
w dokumentacji postępowania, mimo że art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp, po ostatniej nowelizacji, 
nakłada w tym zakresie obowiązek zawarcia takiego uzasadnienia w protokole. 

Należy zauważyć, że możliwość podzielania zamówienia nie była kwestionowana przez 
Zamawiającego. Argument Zamawiającego o chęci osiągnięcia efektu skali i w jej efekcie 
korzystniejszej ceny należy uznać za chybiony, wobec potwierdzenia przez Odwołującego 
dowodami z rozprawy, że tak pierwotnie, jak i po zmianie z 04.11.2016 r., 
w kontekście poprzedniego zarzutu, tylko jeden podmiot byłby w stanie złożyć ofertę 
w postępowaniu, co nie prowadziłoby w żadnym wypadku do uzyskania dogodnych 
warunków finansowych wbrew oczekiwaniom Zamawiającego.    

Wyrok KIO z dnia 8 listopada 2016 r. (sygn. KIO 2018/16)
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Ocena podmiotowa 
wykonawców
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Kwalifikacja podmiotowa – nowy art. 22

Art. 22 ust. 1 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one 
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Pkt 2) oznacza, że tzw. warunki blankietowe z poprzedniej wersji 
ustawy tracą podstawę prawną
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Oświadczenia i dokumenty
Art. 25 ust. 1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji,

2)spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia

-zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Art. 25 ust. 2 – wskazuje na Rozporządzenie Ministra Rozwoju „o dokumentów”,
gdzie znajduje się zamknięty katalog dokumentów podmiotowych (tj. na
potwierdzenie spełniania warunków i na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia).
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Wykluczenie 

Przesłanki 
wykluczenia

Obligatoryjne

(art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy)

Fakultatywne
(art. 24 ust. 5 ustawy)

o wyborze przesłanek decyduje 
zamawiający
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Środki naprawcze (self-cleaning) – art. 24 ust. 8 i 9 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-
20 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) lub ust. 5 (fakultatywne przesłanki wykluczenia), 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 8.
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Obligatoryjne podstawy do wykluczenia (art. 24 ust. 1 
pkt 12 - 23)

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA
SIĘ:

12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,
lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia

13) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za
przestępstwo :

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 kk,

c) skarbowe,

d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769),
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Wykluczenie wykonawcy 
– przesłanki obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego ORGANU
ZARZĄDZAJĄCEGO lub NADZORCZEGO, wspólnika spółki w spółce
jawnej, partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub PROKURENTA skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 13;

Dokument:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wyrok KIO 31/17: jeżeli ofertę podpisuje skazany
pełnomocnik wykonawcy, który nie jest prokurentem, ani
członkiem zarządu czy rady nadzorczej – brak jest podstaw do
wykluczenia wykonawcy
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Wykluczenie wykonawcy 
– przesłanki obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności

Dokument:
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności

! – obligatoryjna podstawa wykluczenia z pkt 15) może nie wystarczyć
zamawiającemu do rzetelnej oceny wykonawcy, patrz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
Pzp
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Wykluczenie wykonawcy – przesłanki 
obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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Celowe działanie.

Stanowiska sądów okręgowych zmieniające linię orzeczniczą KIO:

a) wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. o sygn. akt: IV Ca 683/12, wydanym na 
skutek skargi na orzeczenie Izby z dnia 28 marca 2012 r. o sygn. akt: KIO 
478/12 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga,

b)Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 5 stycznia 2013 r. o sygn. 
akt: II Ca 1285/12, wydanym na skutek skargi Prezesa Urzędu na 
orzeczenie Izby z dnia 29 października 2012 r. o sygn. akt: KIO 2262/12,

c) Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. o sygn. akt: 
VI Ga 134/12, wydanym na skutek skargi na orzeczenie Izby z dnia 2 
października 2012 r. o sygn. akt: KIO 2003/12.

Niedopuszczalne jest natychmiastowe wykluczenie wykonawcy –
nieprawdziwa informacja może być wynikiem niezamierzonego błędu; 
najpierw wezwanie o uzupełnienie dokumentu, później ew. wykluczenie
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Wykluczenie wykonawcy – przesłanki 
obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;

! – relacja z art. 17 ustawy Pzp tj. przepisem dotyczącym wyłączenia pracownika po
stronie zamawiającego

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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Wykluczenie wykonawcy – przesłanki 
obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; jeżeli nie upłynął okres, na jaki orzeczono zakaz

Dokument:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu;
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Wykluczenie wykonawcy – przesłanki 
obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli 
nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

Dokument:
oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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Wykluczenie wykonawcy – przesłanki 
obligatoryjne (art. 24 ust. 1 pkt 12-23)

Grupa kapitałowa

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
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Oświadczenie – grupa kapitałowa 
Art. 24 ust. 11

Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w art. 51 ust. 1a (informacja o 
wynikach spełnienia warunków p.o.), art. 57 ust. 1 (informacja o wynikach spełnienia warunków n.z.o.)lub art. 60d 
ust. 1 (informacja o wynikach spełnienia warunków dk) albo zamieszczeniu na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności  
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Art. 86. 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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Oświadczenie – grupa kapitałowa
przetarg nieograniczony

PRZED NOWELIZACJĄ:

Wykonawca składał wraz z ofertą (wnioskiem) pełną listę podmiotów przynależących 
razem z nim do grupy kapitałowej lub oświadczenie, że nie przynależy do grupy.

PO NOWELIZACJI:

a) W ofercie (wniosku) wykonawca nie składa żadnych informacji o przynależności do 
grupy (chyba, że nie przynależy do grupy wtedy może złożyć oświadczenie o tym fakcie),

b) Wykonawca zapoznaje się z informacją, którzy wykonawcy złożyli oferty (art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp),

c) Wykonawca w terminie 3 dni od uzyskania informacji składa oświadczenie o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty,

d) Obowiązek składania listy podmiotów zostaje uchylony.
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Oświadczenie – grupa kapitałowa
przykład

1. Postępowanie na usługi projektowe i kartograficzne podzielono na 29 
części, wykonawcy mogli złożyć oferty maksymalnie na 6 części.

2. Dwaj wykonawcy, którzy złożyli oświadczenia potwierdzające 
przynależność do grupy kapitałowej – złożyli po 1 ofercie na 11 części 
zamówienia. Podmioty dodatkowo korzystały wzajemnie ze swoich 
potencjałów.

3. Odwołujący zwrócił uwagę, że limit ofert (maksymalnie na 6 części) 
dotyczy nie tylko pojedynczego wykonawcy, ale także wykonawców –
członków grupy kapitałowej.

4. Izba uznała, że zaniechanie wykluczenia wykonawców – członków 
grupy kapitałowej, którzy złożyli łącznie oferty na 11 części 
zamówienia narusza art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

Art. 24 ust. 6

Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie ust. 5 (fakultatywne podstawy do wykluczenia),
wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

! – jeśli nie wskaże podstaw nie może na ich podstawie wykluczyć

! – jeśli wskaże nie może potem zaniechać wykluczenia
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć
wykonawcę:

Art. 24 ust. 5 pkt:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Dokument:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych

! – orzecznictwo w zakresie naruszenia obowiązków
zawodowych nie uległo zmianie
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Naruszenie obowiązków zawodowych
Trybunał Sprawiedliwości (wyrok z 13.12.2012 r.; sprawa C-465/11 Forposta i ABC Direct 

Contact) wskazał, że nieprawidłowe, niedokładne  i niskie jakościowo wykonanie umowy lub 

jej części może być brane pod uwagę, przy ocenie zdolności wykonawcy do realizacji 

zamówienia świadcząc o jego niższych kompetencjach zawodowych.

W powołanym na wstępie orzeczeniu z dnia 13 grudnia 2012 r., C - 465/11, Trybunał stwierdził 

bowiem, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” obejmuje wszelkie zawinione 

uchybienia, które wpływają na wiarygodność zawodową wykonawcy, a nie tylko naruszenia 

wąsko rozumianych norm deontologicznych obowiązujących w danym zawodzie, których 

naruszenie stwierdza właściwy organ dyscyplinarny ustanowiony lub prawomocne orzeczenie 

sądowe. Dlatego też – co do zasady niewykonanie zobowiązań umownych po stronie 

wykonawcy można uznać za wykroczenie zawodowe, jednakże pojęcie „poważnego 

wykroczenia” odnosi się do takiego zachowania danego wykonawcy, który wykazuje zamiar 

uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony.
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Naruszenie obowiązków 
zawodowych

Co może znaczyć naruszenie obowiązku zawodowego, np..:

• Pogwałcenie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji,

• Pogwałcenie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa dostaw dla poprzedniego zamówienia,

• Brak właściwej realizacji świadczenia i niemożność zaspokojenia interesu wierzyciela,

• Niewłaściwa mobilizacja wykonawcy (brak terminowej realizacji robót, braki w kluczowym personelu).

Nie ma znaczenia dla skuteczności wykluczenia, że jego przyczyną było rozwiązanie umowy z jednym z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z oboma wykonawcami. Gdyby 
zaakceptować inny pogląd, to na podstawie art.24 ust.1 p1a Pzp można byłoby wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykluczyć jedynie wówczas, kiedy z tymi samymi 
wykonawcami rozwiązano umowę. (KIO 2522/12; KIO 1357/12)
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

3) wykonawcę, jeżeli wykonawca 
lub osoby, o których mowa w ust. 1 
pkt 14,  uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy, 
pozostają w relacji określonej w art. 
17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym 
b) osobami uprawnionymi do 
reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły 
oświadczenie, o którym mowa w art. 
17 ust. 2a, 

-chyba że jest możliwe zapewnienie 
bezstronności po stronie 
zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu;

Art. 17. 1. Osoby wykonujące czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
podlegają wyłączeniu, jeżeli:

2) pozostają w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z
wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób; 50



Art. 17 ust. 2a

Art. 17 ust. 2a 

Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w 
postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy 
pracownikami zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez 
zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik 
postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w ust. 1 
pkt 2–4, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zeznania, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie 
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, 
kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w 
postepowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania
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Fakultatywne podstawy wykluczenia

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
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Fakultatywne podstawy wykluczenia
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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Art. 24 ust. 12

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Nowelizacja faktycznie zlikwidowała zasadę koncentracji środków 
ochrony prawnej i regułę jednoczesnego wyboru najkorzystniejszej 
oferty wraz z odrzuceniem ofert innych wykonawców
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Warunki udziału w postępowaniu
Art. 22 ust. 1a

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 
od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.                          

Art. 22 ust. 1b

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
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Zdolność ekonomiczna i finansowa
Art. 22c. 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub

ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót , w tym określony minimalny
roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych
wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. Zamawiający nie może wymagać aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przekraczał DWUKROTNOŚĆ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, z wyjątkiem należycie uzasadnionych
przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający
wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub protokole postępowania powody
zastosowania takiego wymogu.

3. Zamawiający może wymagać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli określi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których
uwzględnia te informacje.

4. Jeżeli zamówienie publiczne jest podzielone na części, przepisy ust. 1-3 mają zastosowanie do każdej z
tych części. Zamawiający może określić minimalny roczny obrót także w odniesieniu do więcej niż jednej
części zamówienia, na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.
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Zdolność ekonomiczna i finansowa - przykłady

Płynność bieżąca

KIO 371/17 – modernizacja oczyszczalni ścieków

• Odwołujący złożył do KIO odwołanie na treść poniższego warunku: 
płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących 
zobowiązań na poziomie wartości nie mniejszej niż 2,3, uznając go za 
nadmierny i nieproporcjonalny.

• Zamawiający uwzględnił odwołanie w tym zakresie.

Płynność najczęściej bada się poprzez porównania aktywów obrotowych do 
zobowiązań krótkoterminowych. 

Prawidłowy stosunek wartości winien być: większy od 1 i zasadniczo nie 
powinien przekraczać 1,5. 

Zbyt niski wskaźnik płynności świadczyć może bowiem o niewielkich 
zasobach gotówkowych (słabej kondycji firmy). Zbyt wysoki wskaźnik 
świadczy o nadpłynności finansowej, co stanowi skutek nieumiejętnego 
gospodarowania mieniem i zbyt ostrożnej polityki majątkowokapitałowej. 
Ponadto wyklucza firmy dobrze gospodarujące.

Nie wymagamy poziomu zysku. Firma prowadząca inwestycje nie wykaże 
zysku!
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Zdolność ekonomiczna i finansowa

Nowy dokument z rozporządzenia o
dokumentach:

oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie 
wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w 
obszarze objętym zamówieniem, za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres; 
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Zdolność techniczna lub zawodowa
Art. 22d. 1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową 
wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki 
dotyczące

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia, 
potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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Przykład
Warunek udziału w postępowaniu: dysponowanie kierownikiem robót
elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

Oferta: kierownik z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Wyjaśnienia zamawiającego: do wykonania przedmiotu zamówienia
wystarczające są uprawnienia w ograniczonym zakresie.
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Przykład Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni

Zakres przedmiotu zamówienia: m.in. wymiana instalacji elektrycznej, 
wykonanie ścian z płyt gipsowych, malowanie podłóg, malowanie tynków, 
instalowanie opraw oświetleniowych i umywalek.

Warunki udziału w postępowaniu: 

- uprawnienia do wykonywania działalności co najmniej od 1 roku,

-doświadczenie w wykonaniu min. 3 zadań o wartości co najmniej 250.000 
zł na obiektach użyteczności publicznej / realizowanych dla administracji 
publicznej
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Przykład m.in. Rozbudowa drogi krajowej do parametrów drogi 

ekspresowej

Warunek: Wykonawca musiał wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 5 

lat, jako strona umowy / jako Główny Wykonawca lub Partner Konsorcjum / 

jako Generalny Wykonawca (wskazane roboty budowlane)

Wniosek: Warunek wyklucza podmioty, które zdobyły doświadczenie jako

podwykonawcy lub wykonawcy działający w systemie wykonawstwa 

częściowego
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Zdolność techniczna lub zawodowa - przykłady

1) OPZ: budowa szkoły podstawowej, warunek: doświadczenie
w wybudowaniu co najmniej jednej szkoły podstawowej –
nadmierny czy nie w świetle nowych zasad?,

2) OPZ: budowa szpitala, warunek: doświadczenie w budowie co
najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej –
nadmierny czy nie w świetle nowych zasad?

3) Wykonawca bierze udział w przetargu na budowę parkingu w
mieście A. Jednocześnie w tym samym czasie składa ofertę w
postępowaniu na budowę dróg w miastach: B i C a w chwili
badania ofert wybrano go w postępowaniu na budowę
parkingu w mieście D.

Czy Zamawiający może uznać, że wykonawca ten nie posiada 
wymaganych zdolności w związku z takim zaangażowaniem?
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Warunki udziału dla konsorcjum 

Art. 23 

ust. 5 Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, 
sposób spełnienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, 
jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

ust. 6 Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez 
wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny sposób niż w 
przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione 
charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Raczej nie oznacza to jednak, że można stawiać różne 
warunki, różnym wykonawcom
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Warunki udziału dla konsorcjum - przykłady

KIO 369/17

1. Przedmiot zamówienia na dostawę baz danych zobrazowań lotniczych

2. Jednym z warunków udziału w postępowaniu był warunek posiadania 
Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I (klauzula „tajne”) 
wystawianego przez ABW, dla wykonawcy mającego wykonywać 
zobrazowania,

3. W postępowaniu wziął m.in. udział wykonawca – konsorcjum A, B, C.

4. Konsorcjant A posiadał ww. certyfikat, ale nie miał żadnego 
doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia; konsorcjant B 
posiadał potencjał kadrowy, doświadczenie i sprzęt, ale jego certyfikat 
posiadał klauzulę „poufne”.

5. Zamawiający wykluczył wykonawcę za brak spełniania warunków.

6. Wykonawca złożył odwołanie, które KIO oddaliło.  
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Warunki udziału dla konsorcjum - przykłady 

Przykłady:

• czy można postawić wymóg, aby każdy z wykonawców
spełniał samodzielnie co najmniej jeden z warunków,

• czy można postawić dodatkowy warunek dla konsorcjum
(np. jeżeli wykonawca występuje wspólnie z innymi
wykonawcami to wtedy musi dodatkowo wykazać
inżyniera na stanowisko zastępcy dyrektora kontraktu ds.
koordynacji zadań pomiędzy wykonawcami)?
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Poleganie na zasobach innego podmiotu 

Art. 22a. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI 
FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec nich 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
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TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie musi wskazywać na realną możliwość skorzystania z 
zasobów

Podmioty - przekazujący potencjał i korzystający z tego potencjału,

Oznaczenie postępowania,

Oznaczenie przedmiotu użyczenia, tj. szczegółowe określenie jaki 
potencjał jest przekazywany,

Oznaczenie zakresu oraz terminu przekazania potencjału,

W przypadku przekazywania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
oraz wiedzy i doświadczenia konieczne oświadczenie podmiotu 
trzeciego o realizacji części zamówienia oraz wskazanie w jakiej 
formie to nastąpi
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Poleganie na zasobach innego podmiotu 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1.
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Poleganie na zasobach innego podmiotu 

Art. 36a ust. 2 Zamawiający może zastrzec 
obowiązek osobistego wykonania kluczowych 
części zamówienia na roboty lub usługi lub prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją w 
ramach dostawy.

Uchylono art. 36a ust. 3, który stanowił, że 
zastrzeżenie z ust. 2 nie jest skuteczne w zakresie 
jakim wykonawca powołuje się na zasoby 
podmiotów trzecich 

Nowelizacja wyklucza możliwość powoływania się 
na potencjał podmiotów trzecich w tym zakresie.
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Podwykonawstwo

Art.. 36b ust. 1a W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, 
które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Ust. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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Podwykonawstwo

KIO 192/17, KIO 234/17: 

Informacje o podwykonawcach w świetle nowego 
brzmienia przepisów Pzp nie stanowią treści 
oferty; niewpisanie podwykonawcy nie może 
skutkować odrzuceniem oferty
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Należy zapamiętać! !!!! 

Istnieją trzy grupy podmiotów wspierających wykonawcę w realizacji 
zamówienia:

a) Podmioty trzecie (udostępniają potencjały, ale nie muszą brać 
udział w wykonywaniu części zamówienia),

b) Podmioty trzecie będące podwykonawcami (np. udostępniający 
doświadczenie),

c) Podwykonawcy (podmioty realizujące część zamówienia, ale nie 
wspierające wykonawcę własnym potencjałem w celu wykazania 
spełnienia warunków)

W odniesieniu do każdej z tych grup inne procedury.
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a) i b) Podmioty trzecie

1. Wykonawca zgłasza ich udział na etapie składania ofert/wniosków:

• W procedurze podprogowej – podmioty trzecie składają 
oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu,

• W procedurze nadprogowej – podmioty trzecie składają JEDZ,

• Niezależnie od procedury – składają zobowiązanie do 
udostępniania zasobów

W odniesieniu do każdej z tych grup inne procedury.
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.

Przetarg nieograniczony – procedura 

zwykła i odwrócona

Dokumenty w postępowaniu
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PRZEPISY KRAJOWE

PRZEPISY KRAJOWE W ZAKRESIE DOKUMENTÓW:

Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
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Przetarg nieograniczony
• Art. 10 ustawy Pzp wprowadza zasadę prymatu 

trybów przetargowych, w tym przetargu 
nieograniczonego

• Przetarg nieograniczony uregulowany został w art. 39 
– 43 ustawy Pzp

• Art. 39 ustawy Pzp: Przetarg nieograniczony to tryb 
udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 
publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
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Przetarg nieograniczony
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Przetarg nieograniczony
• Art. 40 ustawy Pzp:

• 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie 
o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

• 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.

• 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
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Przetarg nieograniczony

• Art. 11 ust. 7d ustawy Pzp („unijne”) Zamieszczenie 
ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń 
podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie 
może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia 
otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

• Art. 11 ust. 7b ustawy Pzp („krajowe”) Ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zamieszcza się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych 
na stronach portalu internetowego Urzędu.
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Przetarg nieograniczony

• Zasada:

Wszczęciem postępowania jest „pierwsze uzewnętrznienie 
woli zamawiającego zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne”, czyli zasadniczo data pierwszego 
upowszechnionego (opublikowanego, zamieszczonego) 
ogłoszenia.

Dla przetargów „unijnych” pierwsze ogłoszenie, a zatem 
wszczęcie postępowania, to – publikacja w DUUE.
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Przetarg nieograniczony

• Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w 
postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, 
specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień 
lub konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

• Czym skutkuje wysłanie udostępnienie SIWZ za późno lub za wcześnie?
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Przetarg nieograniczony

• Zgodnie z art. 43 ustawy Pzp (TERMINY):
• Ust. 1 – zamówienia „krajowe” zamawiający wyznacza 

termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku 
dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych -
nie krótszy niż 14 dni.

• Ust. 2 – zamówienia „krajowe” termin składania ofert nie 
może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
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Przetarg nieograniczony

• Zgodnie z art. 43 ustawy Pzp (TERMINY):

• Ust. 2b – Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy 
niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w 
następujących przypadkach:

• 1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile 
wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje 
wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one 
dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i 
zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie 
więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o 
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

• 2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie 
terminu składania ofert jest uzasadnione.
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Przetarg nieograniczony

• Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp (pytania do SIWZ):
• Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

• 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

• 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu 
ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia (błąd legislacyjny???),

• 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8

• - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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Przetarg nieograniczony

Przykład:

• Jeśli zamieszczenie ogłoszenia w BZP miało miejsce 1 maja i 
zamawiający określił minimalny termin na składanie ofert, który 
dla RB wynosi 14 dni, to upływ terminu na składanie ofert 
następuje 15 maja, a pytania do siwz (na które zamawiający jest 
zobowiązany odpowiedzieć) można składać najpóźniej do 8 
maja.

• Jeśli przekazanie ogłoszenia w DUUE miało miejsce 1 maja i 
zamawiający określił minimalny termin na składanie ofert, który 
dla 35 dni, to upływ terminu na składanie ofert następuje 5 
czerwca, a pytania do siwz (na które zamawiający jest 
zobowiązany odpowiedzieć) można składać najpóźniej do 19 
maja.
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Etap składania oferty
Dokumenty w postępowaniu

• Zasady dotyczące dokumentów:

A) DOKUMENTY SKŁADA TYLKO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAJE 
OCENIONA NAJWYŻEJ (W TERMINIE SKŁADANIA OFERT, WYKONAWCY 
SKŁADAJĄ, CO DO ZASADY, OŚWIADCZENIA),

B) SKŁADANE DOKUMENTY SĄ AKTUALNE, ODEJŚCIE OD ZASADY 
POTWIERDZANIA OKOLICZNOŚCI NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
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Przetarg nieograniczony-złożenie 
oferty

1. Formularz oferty (bez zmian),

2. Elementy składające się na treść oferty – pod warunkiem, że były
wymagane przez zamawiającego (kosztorysy ofertowe,
harmonogramy, dokumenty przedmiotowe (np. próbki), jeżeli
istnienie tych dokumentów na tym etapie jest niezbędne do oceny
oferty, etc.)

3. JEDZ (zamówienie „unijne”) lub oświadczenia o spełnianiu warunków
oraz niepodleganiu wykluczeniu (zamówienie „krajowe),

4. Zobowiązania podmiotów trzecich (jeśli występują – bez zmian),

5. Inne dokumenty, jeśli zamawiający uważa to za niezbędne – art. 26
ust. 2f (tylko na zasadzie szczególnego wyjątku),

6. Pełnomocnictwa (m.in. do złożenia oferty, ustanawiające konsorcjum
– jeśli wykonawcy składają ofertę wspólnie)

89



Art. 25a ust. 1
Art. 25a ust. 1 

Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na 
dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2)  spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

Art. 25a ust. 2

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie  
jednolitego dokumentu.
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JEDZ i oświadczenia
• Wzór standardowego formularza określa  rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 

wydane na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 
2014/25/UE.

Należy złożyć w postępowaniach „unijnych”:

• Dla wykonawcy (każdego z członków konsorcjum osobno),

• Dla podmiotów trzecich

• Dla podwykonawców na żądanie Zamawiającego

• Wersja edytowalna JEDZ znajduje się pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

W postępowaniach „krajowych” należy złożyć:

• Dla wykonawcy: oświadczenie o spełnianiu warunków, którego wzór ustanowi Zamawiający (wzór 
przygotował ponadto UZP),

• Dla podmiotów trzecich – jedynie zamieścić informację o tych podmiotach,

• Dla podwykonawców – jedynie zamieścić o nich informację.
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Dokumenty w postępowaniu
JEDZ – OŚWIADCZENIE

 Art. 25a ust. 3

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8;

2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 -
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.
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Dokumenty w postępowaniu
JEDZ – OŚWIADCZENIE

Art. 25a ust. 5

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8;

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
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Dokumenty w postępowaniu
JEDZ - OŚWIADCZENIE

Art. 25a ust. 6 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
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Art. 25a ust. 1
• Aktualność JEDZa i oświadczeń – na dzień składania ofert/wniosków

• JEDZe/oświadczenia można uzupełniać na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

• Zasadniczo można wezwać w trybie art. 26 ust. 2f o aktualność JEDZa i 
oświadczenia,

• Uzupełnione JEDZe i oświadczenia muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny 
na dzień składania ofert/wniosków

• A jeśli wykonawca nie złoży JEDZ (oświadczenia) tylko dokumenty?

Wybór sposobu postępowania zależy od rodzaju dokumentów (czy dotyczą 
one spełniania warunków, czy niepodlegania wykluczeniu) i wartości 
zamówienia (wymagany JEDZ czy zwykłe oświadczenia).

Każdorazowo wzywamy o JEDZ, jeśli nie został przedłożony.

95



Dokumenty w postępowaniu

• Art. 26 ust. 3 (uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów)

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym  mowa w art. 25a ust. 
1, oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.
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Oświadczenia i dokumenty przetarg nieograniczony

Etap 

składania ofert

• Złożenie oferty

• Wraz z ofertą Jednolity europejski dokument 
zamówienia (JEDZ) lub zwykłe oświadczenia

Etap 

oceny ofert

• Ocena ofert i wybór oferty najwyżej ocenionej

Etap badania dokumentów 
„pierwszego” wykonawcy

• Wezwanie wykonawcy, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną o złożenie dokumentów

97



Dokumenty w postępowaniu
etap po wyborze oferty ocenionej najwyżej

Art. 26 ust. 1 i 2 (złożenie dokumentów i oświadczeń)

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa 
w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1.
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Uzupełnianie przed nowelizacją
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Uzupełnianie OBECNIE (po nowelizacji)
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Dokumenty potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia

Dokument na niepodleganie wykluczeniu (np. odpisy z KRK, KRS, ZUS, US 
etc.)  składany na podstawie art. 26 ust. 1 (2) ustawy Pzp jest aktualny, 
jeśli:

a) na dzień złożenia potwierdza okoliczności zgodne ze stanem 
faktycznym,

b) został wystawiony nie wcześniej niż X dni przed terminem otwarcia 
ofert (co wynika z rozporządzenia o dokumentach), ale może być 
wystawiony później niż termin składania ofert.

Wszelkie uzupełnianie takiego dokumentu musi być aktualne na dzień 
złożenia uzupełnienia.
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Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Dokument potwierdzający spełnianie warunku składany na podstawie art. 26 ust. 1 
(2) ustawy Pzp jest aktualny, jeśli:

a) na dzień złożenia potwierdza okoliczności zgodne ze stanem faktycznym,

b) Potwierdza okoliczności na X dni przed terminem otwarcia ofert (co wynika z 
rozporządzenia o dokumentach), ale może być wystawiony później niż termin 
składania ofert.

Wszelkie uzupełnianie takiego dokumentu musi być aktualne na dzień złożenia 
uzupełnienia.

Dokument nie może oddziaływać na warunek.
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Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Jeżeli złożone na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp
dokumenty są nieprawidłowe, budzą wątpliwości, nie 
potwierdzają okoliczności oczekiwanych przez 
Zamawiającego – zamawiający o te oświadczenia i 
dokumenty może wzywać w trybie uzupełnienia na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
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Dokumenty w postępowaniu

Art. 26 ust. 2f (uzasadnione wezwanie na każdym etapie)

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia  lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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art. 26 ust. 2f w orzecznictwie
KIO 165/17

1. Zamawiający postawił warunek doświadczenia, który można było wykazać z 
ostatnich 5-latach. Postępowanie wszczęte 12.2016 r.

2. Wykonawca złożył dokument – wykaz robót budowlanych wystawiony po terminie 
wezwania z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (01.2017), ale potwierdzający spełnianie 
warunku doświadczenia zgodnie z treścią warunku opisanym w siwz (robota 
została ukończona w 12.2011 r.),

3. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp z 
żądaniem przedłożenia aktualnego wykazu.

4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłożył ponownie ten sam dokument 
co w pkt. 1,

5. Zamawiający wykluczył wykonawcę z uwagi na niespełnienie warunków.

6. KIO uwzględniło odwołanie wykluczonego wykonawcy. Art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
nie może faktycznie zmieniać treści warunku. „Żądanie dokumentu musi się 
odnosić do ważności dokumentu, a nie do faktu, który dokument potwierdza”.
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Dokumenty w postępowaniu
Art. 26 ust. 6 (bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych)

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (…)

Art. 26 ust. 7 (e-Certis)

Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis
oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w 
formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
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PROCEDURA STANDARDOWA

1
• SKŁADANIE OFERT

2

• BADANIE OFERT i BADANIE JEDZów i OŚWIADCZEŃ (WEZWANIA I UZUPEŁNIENIA ~~ w zakresie 
JEDZ i oświadczeń)

• NA TYM ETAPIE MOŻLIWE PIERWSZE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

3
• OCENA PUNKTOWA OFERT - RANKING

4
• WEZWANIE O DOKUMENTY WYKONAWCY KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ NAJWYŻEJ OCENIONĄ

5
• WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA OFERT INNYCH 

WYKONAWCÓW
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PROCEDURA STANDARDOWA

1. Złożenie oferty

2. Badanie ofert (analiza JEDZ), jeśli JEDZe są niejasne etc., 
zamawiający może wezwać o uzupełnienie oświadczeń
(dokumentów jeśli były wyjątkowo wymagane na tym etapie) z art. 
26 ust. 3 ustawy Pzp lub o wyjaśnienia z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,

3. Oferta oceniona najwyżej; tylko w stosunku do wykonawcy, który 
ją złożył możliwe wezwanie o dokumenty na potwierdzenie 
okoliczności wskazanych w ofercie (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),

4. Uzupełnienie dokumentów / wyjaśnienia tych dokumentów (art. 
26 ust. 3 /4)

5. Art. 26 ust. 2f  – możliwy do wykorzystania przez cały czas
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Odwrócona procedura
Odwrócenie etapów oceny

Art. 24aa ust. 1

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka 
możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Art. 24aa ust. 2

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.
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PROCEDURA ODWRÓCONA – ART. 24AA
1

• SKŁADANIE OFERT

2

• OCENA PUNKTOWA OFERT- RANKING ORAZ BADANIE CZY OFERTY NIE PODLEGAJĄ ODRZUCENIU

• NIE DOCHODZI NA TYM ETAPIE DO BADANIA JEDZów I OŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZONYCH DO OFERT

3
• BADANIE KOMPLEKSOWE TYLKO OFERTY OCENIONEJ NAJWYŻEJ: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA, JEDZe, 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE (WEZWANIA I UZUPEŁNIENIA)

4
• WYBÓR OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ EWENTUALNIE JEJ ODRZUCENIE (WYKLUCZENIE WYKONAWCY) 

4A
• JEŚLI OFERTA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSTAŁA ODRZUCONA (WYKONAWCA WYKLUCZONY) 

ZAMAWIAJĄCY PRZYSTĘPUJE DO BADANIA OFERTY KOLEJNEGO WYKONAWCY W RANKINGU
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Dokumenty przedmiotowe –
wątpliwości

Dokumenty przedmiotowe to specjalny rodzaj 
dokumentów wymieniony w §13 
rozporządzenia o dokumentach. 
Nazwa wywodzi się stąd, że nie dotyczą one 
właściwości wykonawcy (np. jego oświadczenia, 
zdolności ekonomicznej, niekaralności etc.), ale 
przedmiotu świadczenia - cech oferty (próbek 
materiałów zaproponowanych w ofercie, 
certyfikatu dot. stosowanej technologii, kart 
katalogowych etc.)
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Dokumenty przedmiotowe –
wątpliwości

Próbki, opisy, fotografie, katalogi – uzupełniać, czy nie? Jakie podjąć 
kroki, jeśli wykonawca nie złożył ich wraz z ofertą?

Decydujący konkretny stan faktyczny, ale…

a)Jeśli są to dokumenty składane w celu potwierdzenia, że usługi, 
dostawy i roboty budowlane oferowane przez wykonawcę spełniają 
wymogi zawarte w siwz - dokumenty zostaną złożone tylko przez 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

b)Jeśli są one elementem oferty (np. zaświadczają o punktacji w 
ramach kryterium jakościowego) – NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU
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Dokumenty przedmiotowe –
wątpliwości

Zamawiający zażądał w postępowaniu na roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe) wykazu materiałów 
załączonego do oferty.

Wykonawca nie załączył wykazu materiałów i w konsekwencji jego oferta została odrzucona za niezgodność ze 
specyfikacją.

Wykonawca odwołał się do KIO i zażądał przywrócenia oferty. Wykaz w jego ocenie podlegał uzupełnieniu.

W ocenie KIO Zamawiający podniósł wykaz materiałów do rangi istotnego elementu treści oferty, gdyż poza 
podaniem ceny oferty, czyli wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia, wymagał skonkretyzowania wszystkich materiałów, jakie zostaną użyte przy ich 
wykonywaniu. Twierdzenie Odwołującego jakoby zamiar użycia materiałów opisanych przez Zamawiającego 
w dokumentacji technicznej jako punkty odniesienia dla dopuszczonych materiałów równoważnych, zwalniał 
go z obowiązku sporządzenia wykazu materiału, w oczywisty sposób nie znajduje oparcia w treści s.i.w.z. 
Przede wszystkim, ponieważ złożona oferta nie zawierała podpisanego przez niego przedmiaru robót lub 
innego dokumentacji opisującego materiały, nie sposób stwierdzić, że Odwołujący wyraził wolę użycia 
wyłącznie wskazanych w tej dokumentacji materiałów.

W tych okolicznościach nie było podstaw do wzywania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 
pzp, gdyż mogłoby to jedynie prowadzić do naruszenia zakazu wynikającego ze zd. 2 tego przepisu – w tym 
przypadku niedopuszczalnego precyzowania treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ponadto ponieważ wykaz materiałów miał walor treści oferty w ogóle nie może tu znaleźć zastosowania art. 26 
ust. 3 pzp.

Wyrok z dnia 13.11.2016 r. (sygn. KIO 2064/16)
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Dokumenty przedmiotowe –
wątpliwości

Zamawiający zażądał, aby oferowane urządzenia spełniały normy 
paragrafu 360 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
podziemnych zakładach górniczych.

Zamawiający prowadził postępowanie wg procedury odwróconej. 

Wykonawca X, którego oferta została najwyżej oceniona zaoferował 
przewody o napięciu znamionowym do 1000V prądu 
przemiennego, które w ocenie wykonawcy Y umieszonego na 
pozycji nr 2 na liście nie spełniają tych wymagań.

Wykonawca  Y odwołał się do KIO i zażądał odrzucenia oferty 
wykonawcy X.

114



Dokumenty przedmiotowe –
wątpliwości
C.D.

Izba stanęła na stanowisku, że okoliczność niespełniania warunku przedmiotowego może 
zostać zbadana i rozstrzygnięta przez Zamawiającego na etapie po ocenie ofert.

W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany dokonać wyjaśnienia czy przedłożone, 
deklaracje, atesty i oceny techniczne zawierają w sobie potwierdzenia spełniania warunku 
odnoszącego się do przepisu § 360 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych.

Zdaniem Izby powyższy dokument (certyfikat zgodności oferowanych przewodów, atest) 
należy do kategorii oświadczeń i dokumentów wymienionych w art.25 ustawy Pzp
potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego.

Jeżeli zatem dokumenty te wymagają uzupełnienia w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp, a także 
ich wyjaśnienia w ramach procedury opisanej w art.26 ust.4 ustawy Pzp, to Zamawiający 
będzie zobowiązany do jej wdrożenia na końcowym etapie oceny najlepiej sklasyfikowanej 
oferty.

Wyrok z dnia 22.12.2016 r. (sygn. KIO 2330/16)
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.KRYTERIA OCENY OFERT

116



Kryteria oceny ofert

PRZEPISY KRAJOWE W ZAKRESIE KRYTERIÓW
OCENY OFERT:

Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2464 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
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Kryteria oceny ofert

•Poszczególne przepisy w zakresie kryteriów oceny ofert wynikające z ww. aktów
prawnych:

 Zasada oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych oraz
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
wynikająca z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z której wynika nakaz
maksymalnie efektywnego osiągania celu zamówienia, czyli zaspokojenia
konkretnej potrzeby zamawiającego, będącej powodem wszczęcia
postępowania. Ze wskazanej zasady wynika, iż zamawiający, określając paletę
stosowanych kryteriów oceny ofert winien działać zgodnie z tą zasadą.

118



Kryteria oceny ofert

Poszczególne przepisy w zakresie kryteriów oceny ofert wynikające z ustawy
Pzp:

Najkorzystniejsza oferta – art. 2 pkt 5 pzp, to taka

a)która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub 
która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena 
lub koszt jest stała albo

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny 
jest cena lub koszt;
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Kryteria oceny ofert

•Poszczególne przepisy w zakresie kryteriów oceny ofert
wynikające z ustawy Pzp c.d.:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców, proporcjonalności i
przejrzystości wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp,
która winna być przez zamawiającego przestrzegana na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym także na etapie przygotowania
postępowania i formułowania kryteriów oceny ofert.
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Kryteria oceny ofert

•Poszczególne przepisy w zakresie kryteriów oceny ofert wynikające z
ustawy Pzp c.d.:

• Art. 91. ust. 1. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Kryteria oceny ofert

Art. 91. ust. 2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki
kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o
wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy
jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

WNIOSKI:

a) Zasadą jest, że maksymalna waga kryterium ceny nie przekracza 60% łącznej wagi
wszystkich kryteriów,

b) Zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp mogą odstąpić do tej zasady jeśli
określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do
protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia
koszty cyklu życia,
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Kryteria oceny ofert
Przykład – czy cena 100% zasadna?

• serwis pogwarancyjny urządzeń?

• dostawa energii elektrycznej?,

• roboty budowlane – remont przedszkola?,

• usługa sprzątania?

• dostawa tonerów do drukarek, a drukarek?

• dostawa tłucznia drogowego,

• dostawa węgla.

Przyjąć należy, że roboty budowlane najczęściej nie będą na tyle 
zestandaryzowane, żeby możliwe było zastosowanie kryterium ceny o 
wyższej wadze niż 60%.
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Kryteria oceny ofert

Zakaz formułowania kryteriów oceny ofert 
dotyczących właściwości wykonawcy, a w 
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, 
technicznej lub finansowej, - art. 91 ust. 3 ustawy 
pzp

Nakaz formułowania kryteriów w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 
sprawdzenie informacji przedstawiony przez 
wykonawcę – art. 91 ust. 2d ustawy Pzp
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Kryteria oceny ofert

 Informacja o kryteriach znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do negocjacji
(w zależności od stosowanego trybu) np. art. 41 pkt 9 ustawy Pzp

 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP lub opublikowanego w DUUE
w zakresie kryteriów oceny ofert zmianą istotną, obowiązek przedłużenia terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach z zastrzeżeniem minimalnego
terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniach, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - art.
12 a) ustawy Pzp

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego – znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jako obligatoryjny element SIWZ; uszczegółowienie informacji o kryteriach
zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu - art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp

 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryteriów oceny ofert
– art. 38 ust. 4a, 4b i 6 ustawy pzp
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Kryteria oceny ofert
PRZYKŁADOWE ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ :

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8.02.2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 36/08)

•Za niedopuszczalną należy uznać możliwość przewidzianą przez zamawiającego 
zaoferowania urządzeń nie spełniających wymogów wskazanych w SIWZ, a tym 
samym wprowadzenie punktów ujemnych. Zamawiający powinien wymagać 
zaoferowania urządzeń o parametrach zgodnych z minimalnymi wymogami zawartymi 
w specyfikacji i ewentualnie wskazać na możliwość przyznania punktów dodatkowych 
za określone lepsze funkcjonalności sprzętu. W przypadku zaoferowania urządzeń o 
parametrach niezgodnych z wymogami postawionymi przez zamawiającego, oferta 
takiego wykonawcy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, podlega odrzuceniu. Przy 
obecnym sposobie oceny w skrajnym przypadku wykonawcy mogliby zaoferować i 
urządzenia nie spełniające wszystkich parametrów technicznych wskazanych przez 
zamawiającego, a ten musiałby wybrać jako najkorzystniejszą ofertę z najmniejszą 
liczbą punktów ujemnych.
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Kryteria oceny ofert

•PRZYKŁADOWE ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ c.d.:

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4.06.2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 483/08)

Nawet jeśli przyjąć, że co do zasady, nie można wykluczyć możliwości dokonywania
doprecyzowania kryteriów oceny ofert, to nie jest możliwe dokonanie takiego uściślenia
po upływie terminu składania ofert, gdyż godzi to w podstawowe zasady prowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 7 p.z.p.

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP
1362/08)

Kryteria mają być związane z przedmiotem zamówienia, nie mogą przyznawać
zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru oferty (wybór arbitralny jest
zakazany), mają być wskazane w dokumentacji przetargowej i ogłoszeniu o przetargu
oraz muszą być zgodne z całością prawa europejskiego, w szczególności z zasadą
niedyskryminacji.
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Kryteria oceny ofert

•PRZYKŁADOWE ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ c.d.:

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3.04.2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 368/09)

•Kształtowanie poszczególnych kryteriów oceny ofert nie jest działaniem dowolnym, a
ich kształt musi mieć swoje uzasadnienie w istniejących potrzebach jednostki
zamawiającej. Zamawiający uprawniony jest do prowadzenia postępowania (w tym
ustalania kryteriów oceny ofert), w wyniku którego nabędzie najbardziej użyteczny z
jego punktu widzenia przedmiot, przy czym ocena tej użyteczności zawsze będzie miała
charakter subiektywny, bo odnoszony do sytuacji i potrzeb konkretnego podmiotu.

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27.04.2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 474/09)

•Niedopuszczalne jest zastrzeganie sobie przez zamawiającego możliwości dokonywania
zupełnie arbitralnych ocen składanych ofert, przy niedookreślonych i nieostrych
kryteriach jakościowych zgodności z wymaganiami SIWZ, podejmowanych w wyniku
tajnych eksperymentów, do których wyników, metodologii czy warunków
przeprowadzenia wykonawcy w żaden sposób się będą mogli się odnieść.

128



Kryteria oceny ofert

• PRZYKŁADOWE ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ c.d.:

 Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6.11.2009 r.(sygn. akt: KIO/UZP 1384/09)

•Należy zdecydowanie odróżnić ocenę ofert dokonywaną przy pomocy ustanowionych
kryteriów od oceny zgodności merytorycznej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

•

 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.04.2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 361/10)

•Gdy kryterium oceny ofert – termin dostawy nie jest ograniczany do niezbędnego,
zdaniem zamawiającego, minimum, a jedynie wprowadza się kryteria oceny ofert, które
jednoznacznie preferują wykonawców, którzy skrócony termin mogą zaoferować, tzn.
dopuszczają, iż wykonawcy oferujący minimalny termin wykonania zamówienia
właściwie niezależnie od wysokości zaoferowanej ceny zamówienie uzyskają -
postanowienia tego typu należy uznać za dyskryminujące część wykonawców obecnych
na rynku w sposób nie uzasadniony potrzebami zamawiającego
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Kryteria oceny ofert

•Poszczególne przepisy w zakresie kryteriów oceny ofert wynikające z ustawy Pzp c.d.:

• Art. 91. ust. 2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne 
kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

• 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

• 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których 
mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie 
potrzeb użytkowników;

• 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 
zamówienia;

• 4) aspekty innowacyjne;

• 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia;

• 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak 
termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady:

kosztowe, cenowe – nakaz brania pod uwagę kosztu życia produktu, a
nie tylko prostej ceny zakupu

przedmiotowe: jakość, parametry techniczne, funkcjonalność, estetyka,
użyte materiały, zastosowane technologie, trwałość, parametry
techniczne, wpływ na środowisko, koncepcja i metoda realizacji
zamówienia

kontraktowe: termin realizacji, harmonogram, warunki gwarancji i
serwisu

Przedmiotowo-podmiotowe: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady:
Jakość
Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii
Funkcjonalność
Parametry techniczne
Serwis
Gwarancja
Termin płatności
Termin realizacji
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Jakość: 

może być trudna do określenia;

wymaga szczegółowego opisu sposobu jego oceny;

Ocena kryterium jakościowego może odbywać się 
poprzez ocenę:

próbek załączonych do oferty

dokumentów dotyczących jakości oferowanego 
produktu
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Jakość - zastosowanie najlepszych dostępnych technologii 
c.d.: 

• przykłady: 
• kryterium stosowania materiałów posiadających unijny certyfikat CE
• punkty za realizację zamówienia przy użyciu maszyn i urządzeń 

pochodzących z recyklingu lub takich, które po ich zużyciu 
wykonawca zobowiąże się poddać recyklingowi

• kryterium stosowania przy realizacji zamówienia maszyn i urządzeń 
działających dzięki biopaliwom, z zastrzeżeniem, iż preferowanie 
technologii wykorzystujących biopaliwa jest możliwe wyłącznie w 
takim zakresie w jakim za równoważne uważane są rozwiązania 
opierające się na innych proekologicznych paliwach odnawialnych 
(gaz ziemny, energia elektryczna, wodorowe ogniwa paliwowe)
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Pozacenowe kryteria oceny ofert
Aspekty społeczne.

a) Integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2:

• 1)              osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy;

• 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze 
środowiskiem; 

• 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego;

• 5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

• 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• 7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia;

• 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących 
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Zamawiający może dodatkowo punktować w ramach kryterium „aspekty społeczne” wykonywanie przedmiotu zamówienia 
tymi osobami.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

Aspekty społeczne.

b) dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie 
potrzeb użytkowników; 

Punktowane są rozwiązania ponadstandardowe.

Np.: art. 29 ust. 5 ustawy Pzp (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 lub projektowania z przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników) obligatoryjny wymóg już istnieje – nie 
ma więc podstaw dodatkowo go punktować
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

Aspekty środowiskowe:

preferencja rozwiązań proekologicznych

kryterium związane z tzw. zielonymi zamówieniami,

efektywność energetyczna
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Serwis:

dostępność serwisu

 czas reakcji w przypadku awarii lub usterek

niedopuszczalne posługiwanie się kryterium oceny
ofert odnoszącym się do odległości siedziby
wykonawcy (jego punktu serwisowego) od siedziby
zamawiającego – naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Termin płatności:

konieczność uwzględnienia postanowień ustawy z
dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 139,
poz. 1323 z późn. zm.)

zamawiający nie powinien preferować terminów
zapłaty dłuższych niż 30 dni
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Termin realizacji:

ma istotne znaczenie w przypadku gdy
zamawiający oczekuje szybszego niż standardowy
czasu wykonania zamówienia

kryterium to powinno mieć charakter wyjątkowy,
gdyż termin realizacji może być także określony jako
warunek graniczny udziału w postępowaniu
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 1: Zakup pojazdu transportu drogowego

• Przykładowe kryteria:

• Poziom zużycia paliwa

• Poziom emisji CO2 i innych zanieczyszczeń (podtlenek azotu, cząstki stałe)

• Poziom emisji hałasu

• Dostosowanie pojazdu do wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
(biopaliwa, energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych lub wodór
pochodzący ze źródeł odnawialnych)

• Emisja spalin (spełnianie odpowiedniej normy EURO)

• Wyposażenie pojazdu w sygnalizator zmiany biegów (gear shift indicator – GSI)

• Okres gwarancji

•Średnia wartość emisji dla taboru w przypadku nowych samochodów nie powinna
przekraczać 130 g CO2/km. Średnia wartość emisji dla taboru w przypadku nowych lekkich
pojazdów dostawczych nie powinna przekraczać 175 g CO2/km.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 2: Uwzględnienie aspektów środowiskowych w robotach budowlanych

• Przykładowe kryteria:

• Zaprojektowanie budynków energooszczędnych i wykorzystujących OZE (wskazanie 
zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na 1 m², włączając w to ogrzewanie, 
chłodzenie, oświetlenie i wentylację) 

• Budowa nowego/ remont istniejącego już budynku aby osiągnąć charakterystykę 
energetyczną podobną np. do standardu domu niskoenergetycznego, przy użyciu 
przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych i z uwzględnieniem 
inteligentnych rozwiązań w zakresie usług energetycznych, aspektów związanych ze 
zrównoważonym gospodarowaniem wodą i ściekami 

• Oferowanie szkoleń w zakresie efektywności energetycznej - po zakończeniu robót 
budowlanych/remontowych dla zarządcy budynku w zakresie energooszczędnego 
użytkowania budynku (kryterium dodatkowe) (0-1 system weryfikacji)

• Drewno wykorzystywane do budowy/ remontu budynku pochodzi z legalnych źródeł 
(0-1 system weryfikacji w oparciu o przedstawione świadectwa)

• Weryfikacja: na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

•Przykład 2: Uwzględnienie aspektów środowiskowych w robotach budowlanych c.d.

•Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu dla drewna posiadającego certyfikat FSC ,
PEFC lub jakikolwiek inny równoważny dowód, zostaną uznane za dowód zgodności.
Legalność pochodzenia drewna można również wykazać w ramach obowiązującego
systemu ustalania pochodzenia. Owe dobrowolne systemy mogą być certyfikowane
przez osobę trzecią, często w ramach ISO 9001 lub ISO 14001 bądź systemu zarządzania
EMAS. W przypadku gdy drewno pochodzi z kraju, który podpisał z UE dobrowolną
umowę o partnerstwie, za dowód legalności poświadczy zezwolenie FLEGT. W
przypadku drewna nieposiadającego certyfikatu oferenci określają typy (gatunki), ilości i
pochodzenie drewna, łącznie z oświadczeniem w sprawie legalności. Dzięki temu
możliwa będzie identyfikacja drewna w całym łańcuchu produkcji: od lasu do produktu.
W szczególnych przypadkach, gdy dostarczony dowód zostanie uznany za
niewystarczający do potwierdzenia zgodności z wymaganymi specyfikacjami
technicznymi, instytucje zamawiające mogą zwrócić się do dostawców o przedłożenie
dodatkowych wyjaśnień lub dowodów.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 3: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji ” 

• KIO 2196/16

• Kryterium – termin realizacji:

Zamawiający określił kryteria cena – 60% i kompetencje członków zespołu – 40%

W ramach kryterium „Kompetencje członków Zespołu Nadzoru”, w podkryterium „Specjalista 
ds. rozliczenia i obmiaru” zamawiający przyznawał wykonawcom dodatkowe punkty za 
każde dodatkowo wykazane doświadczenie na stanowisku Inspektor/Specjalista ds. 
rozliczeń, obejmującym nadzór nad rozliczeniem zadania przy realizacji inwestycji 
drogowej o wartości robót min. 10.000.000,00 zł brutto

- 1 inwestycję - 5 pkt.; - 2 inwestycje - 10 pkt.; - 3 inwestycje - 15 pkt.; - 4 inwestycje - 20 pkt

KIO uznała prawidłowość tak opisanego kryterium.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 4: „całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4 na odcinku…” 

• KIO 2280/16

Uczestnicy: GDDKiA vs. 3 wykonawców budowlanych przy wsparciu ogólnopolskiej izby zrzeszającej 
wykonawców budowlanych

• Kryterium – samodzielność:

Zamawiający w ramach kryterium oceny ofert określił jako jedno z pozacenowych kryteriów 
„Samodzielność” przyznając jej wagę 20%. 

Zamawiający wskazał, że „Wykonawca może zadeklarować w ofercie wykonanie zasadniczych usług tj. ZUD, 
Patrolowanie, Dyżury na OUA, Koszenie, siłami własnymi (bez podwykonawców) co będzie punktowane 
przyznaniem 20 pkt. Brak takiej deklaracji spowoduje nie przyznanie punktów.”

Wykonawcy mogą zdecydować się na pełną, czy też częściową realizację składających się na to kryterium 
zakresu usług przy udziale podwykonawców i tym samym nie otrzymają za te kryterium punktów. 

Żądanie odwołującego: dokonanie zasadniczej modyfikacji kryterium „Samodzielność", poprzez 
wyznaczenie najmniejszego udziału procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
a ocenie powinna podlegać jedynie różnica miedzy udziałem procentowym określonym przez oferenta,  
a wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 4: „całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4 na odcinku…” 

• KIO 2280/16

KIO: Zamawiający ustalił cztery zakresy jako usługi zasadnicze, tj. ZUD, patrolowanie, dyżury na OUA, koszenie. Te części 
zamówienia muszą być wykonywane siłami własnymi, przy innych czynnościach Zamawiający dopuścił podwykonawstwo. 
Odwołujący natomiast podkreślał, że usługi zasadnicze składają się na około 80% wszystkich prac, więc dopuszczenie 
podwykonawstwa ma charakter iluzoryczny. 

Izba podzieliła argumentację Odwołującego w zakresie odnoszącym się do wyłączenia poza katalog usług zasadniczych 
czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) oraz koszeniem. Zdaniem składu orzekającego Izby, biorąc pod 
uwagę zakres zamówienia, zakres obowiązków spoczywający na wykonawcy kontraktu, efekt prawidłowego wykonania 
usługi możliwy jest do uzyskania nawet jeżeli wykonawca zdecyduje się powierzyć wykonywanie ZUD i koszenia 
podmiotowi trzeciemu. Nie można w chwili obecnej zapominać o znacznie zwiększonym zakresie odpowiedzialności 
solidarnej ponoszonej przez wykonawcę i jego podwykonawców, a więc ponieważ Zamawiający nie przedstawił 
argumentów przemawiających na konieczności osobistego wykonywania tych części zamówienia, Izba uznała, że możliwa 
jest ocena ofert w wyznaczonym kryterium przy ograniczeniu zakresu usług zasadniczych, za które wykonawca będzie 
samodzielnie odpowiedzialny. Żaden z wykonawców oraz Odwołujący nie kwestionowali bowiem, że pełną 
odpowiedzialność za patrolowanie i dyżury na obwodzie utrzymania autostrady powinien ponosić wykonawca danych 
usług i są istotne z punktu widzenia celu kontraktu jakim jest prawidłowe utrzymanie drogi. Zdaniem Izby Zamawiający 
nadal będzie mógł w ramach tego kryterium dokonać wyboru wykonawcy, który gwarantuje mu wykonanie 
najważniejszej części kontraktu siłami własnymi. Czynności koszenia oraz ZUD stanowią natomiast jedynie niewielki 
wycinek obowiązków wykonawcy, więc nawet powierzenie wykonywania tych czynności podmiotowi trzeciemu nie 
zaprzeczy celowi umowy i prawidłowej realizacji zadania. 
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Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 5: „Zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego” 

• KIO 43/17

• Kryteria:

• cena ryczałtowa brutto (C) - 60%.

• rozwiązania funkcjonalno-użytkowe (F) - 20%;

• zmniejszenie kosztów eksploatacji (K) - 20%.

Kryterium „Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe" oceniane miało być na podstawie załączanej do oferty koncepcji funkcjonalno-użytkowej 
obejmującej uproszczony projekt zagospodarowania terenu, schematyczne rzuty kondygnacji z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń,
schematyczne przekroje charakterystyczne oraz zawartość bryły obiektu na podstawie rzutów i charakterystycznych przekrojów. Należy 
przedstawić założenia koncepcji i wykazać ich zgodność z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

Zasady przydzielania punktów przez członków komisji będą następujące:

• rozwiązania uznane za bardzo dobre: 51-100 pkt;

• rozwiązania uznane za dobre: 11-50 pkt;

• rozwiązania uznane za dostateczne: 1-10 pkt;

• rozwiązania uznane za niedostateczne: 0 pkt.

Odwołujący zwrócił m.in. uwagę, że w opisie kryterium „Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe'’ pojawia się stwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania 
rozwiązania, które zostanie uznane za „niedostateczne" wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium, co budzi wątpliwości, ponieważ nie pozwala 
na jednoznaczne stwierdzenie, czy „rozwiązanie niedostateczne" jest rozwiązaniem niezgodnym z PFU (co powinno co do zasady prowadzić do 
odrzucenia oferty danego wykonawcy) czy może chodzi tu o rozwiązania, które nie wykraczają poza rozwiązania określone w PFU i nie stanowią 
dla zamawiającego „wartości dodanej".
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 5: „Zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego” 

• KIO 43/17

KIO:  Takie informacje (punkty za rozwiązania: bardzo dobre, dobre, dostateczne                                            i niedostateczne) w 
zakresie oceny ofert w kwestionowanym kryterium należy uznać za niewystarczające, za takie, które nie opisują sposobu 
oceny ofert.

Zastosowane przez zamawiającego kryterium rozwiązania funkcjonalno-użytkowe” winno stanowić rodzaj wsparcia dla opisu 
przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonawcy ustalenie obszarów szczególnego zainteresowania zamawiającego 
w ramach tegoż opisu (ustalenie preferencji zamawiającego).

Pomimo to zamawiający nie sprecyzował, jakie rozwiązania zostaną uznane za bardzo dobre, dobre, dostateczne albo 
niedostateczne, ani też jakie elementy będą decydować o przyznaniu punktów w obrębie każdego z rozwiązań (w obrębie 
rozwiązania bardzo dobrego, w obrębie rozwiązania dobrego itd.), nie odnosząc podanego rozdziału punktów do 
jakichkolwiek obszarów swojego zainteresowania (preferencji).

Skład orzekający Izby przyznaje, że zamawiający ma prawo sięgnąć po kryteria „trudno mierzalne” jak „rozwiązania 
funkcjonalno-użytkowe”, w ramach którego całkowita eliminacja subiektywnej oceny członków komisji przetargowej 
wydaje się wręcz niemożliwa. 

Skład orzekający Izby dostrzega także wysoki stopień trudności w opracowaniu opisu sposoby oceny ofert w przypadku 
takiego kryterium. Jednak nie usprawiedliwia to odstępstwa od opisu sposobu oceny ofert ograniczającego w jak 
największym możliwym stopniu zakres subiektywnej oceny zamawiającego (członków komicji przetargowej).
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 6: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 ” 

• KIO 47/17

• Kryteria:

• A) Całkowita cena, brutto - waga: 60 %

• b) Doświadczenie personelu - waga 15 %

• c) Termin realizacji-waga 10%

• d) Dostępność linii kolejowej - waga 15 %”
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Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 6: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 ” 

• KIO 47/17

Na wagę kryterium składają się wagi przypisane do poszczególnych członków personelu, wskazane w pkt a) - b) poniżej.

• a) Kierownik budowy - waga 6 %

• W ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku 
Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), na każdej inwestycji w zakresie Budowy lub 
Przebudowy infrastruktury kolejowej obejmującej co najmniej jeden szlak i jedną stację kolejową. Jeżeli oferent wykaże się 
doświadczeniem Kierownika budowy w co najmniej:

• - realizacji dwóch [2j inwestycji wskazanych w powyższym warunku - 3 pkt

• - realizacji trzech [3j inwestycji wskazanych w powyższym warunku - 6 pkt

• b) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym - waga 9 %

• W ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy 
lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży sterowanie ruchem kolejowym przez okres co najmniej 8 
miesięcy (na każdej inwestycji) w zakresie Budowy łub Przebudowy infrastruktury kolejowej obejmującej sterowanie ruchem 
kolejowym na co najmniej jednej [1] stacji kolejowej obejmującej przynajmniej 4 tory główne oraz liczącej co najmniej 10 zwrotnic. 
[…]

KIO oddaliła odwołanie.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 7: „Budowa nowej siedziby (…)” 

• KIO 76/17

• Kryteria:

• Cena: waga 60%,

• Kryterium gwarancja: waga 10%,

• Kryterium termin realizacji: waga 10%,

• Kryterium organizacja budowy waga 20%
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Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 7: „Budowa nowej siedziby (…)” 

• KIO 76/17

• Podkryterium nr 1 (waga podkryterium - 5%) - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ w podkryterium 1 ocenie 
podlegał opis zapewnienia przez Wykonawcę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową 
oraz STWiORB w zakresie sposobu zapewnienia przez Wykonawcę monitorowania postępu robót budowlanych. W 
„podkryterium 1” wykonawca mógł otrzymać 1 punkt za każdą skuteczną propozycję dodatkowych działań, wykraczających 
poza określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach, zawierającą określenie rodzaju działania i uzasadnienie wpływu 
tego działania na zapewnienie zgodności postępu robót budowlanych z harmonogramem, budżetem oraz oczekiwaniami 
Zamawiającego. Liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach podkryterium 1 była obliczana według wzoru 
wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ. 

• Podkryterium nr 2 (waga podkryterium - 10%) - zgodnie z opisem zawartym w zał. nr 4 do SIWZ w „podkryterium 2” ocenie 
podlegał opis zapewnienia przez Wykonawcę organizacji pracy. W podkryterium 2 wykonawca mógł otrzymać 1 punkt za każdą 
skuteczną propozycję dodatkowych działań, wykraczających poza określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do 
SIWZ, zawierającą określenie rodzaju działania i uzasadnienie wpływu tego działania na: a) zapewnienie niezmienności składu 
(osób) będących Kierownikiem Budowy/Kierownikiem robót; b) zapewnienie przez Wykonawcę przekazania obowiązków i 
wdrożenia nowych Kierowników Budowy/Kierowników robót w przypadku zmiany Kierowników; c) zapewnienie przez 
Wykonawcę przekazania obowiązków i wdrożenia nowych Kierowników Budowy/Kierowników robót w przypadku zmiany na 
stałe; d) zapewnienie przez Wykonawcę efektywności przepływu informacji pomiędzy personelem Wykonawcy, 
Zamawiającego, Inwestora Zastępczego, Nadzoru Autorskiego; Dodatkowo, wykonawca mógł otrzymać 20 punktów za każdy 
pełny skład (Kierowników Budowy/Kierowników robót wszystkich dziedzin) „rezerwowych” (dodatkowych) Kierowników 
Budowy/Kierowników robót wskazanych przez Wykonawcę. Liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach 
podkryterium 2 była obliczana według wzoru wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ.

• Podkryterium nr 3 (waga podkryterium - 10%) - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ w podkryterium 3 
ocenie podlegało: (1) zapewnienie ogrodzenia terenu budowy oraz (2) zapewnienie stołówki wraz z posiłkami na terenie 
budowy, przez cały okres trwania umowy. W ramach podkryterium 3 wykonawca mógł uzyskać 5 pkt. 

KIO uznało, że kryterium jest trudno mierzalne, ale dopuszczalne.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 8 – KU/40/06

Przedmiot zamówienia kontrolowanego postępowania:

• Budowa szkoły podstawowej

• Pozacenowe kryteria oceny ofert:

• Wiarygodność finansowa – 20%
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 8 – KU/40/06 c.d.

• Wynik kontroli - naruszenie art. 91 ust. 3 i art. 7 ust. 1 ustawy

•

•Dokonanie przez zamawiającego oceny podmiotowej wykonawców poprzedza
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. Są to czynności względem siebie
odrębne wywołujące odmienne skutki prawne. Ocena podmiotowa
dokonywana jest przez zamawiającego na podstawie kryteriów oceny
spełniania warunków, natomiast ocena przedmiotowa na podstawie kryteriów
oceny ofert. Pierwsza z nich ma na celu wyodrębnienie podmiotów zdolnych
do realizacji zamówienia. Druga ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej,
spośród ofert złożonych przez podmioty, które uprzednio zostały uznane za
zdolne do realizacji zamówienia publicznego. Rozdzielenie oceny podmiotowej
od przedmiotowej jest w obowiązującym stanie prawnym jedną z ważniejszych
zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych.
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Dziękuję Państwu za uwagę
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