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Podmioty zamawiające



Zamawiający w Pzp

Art. 2 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zamawiającego -
należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień 
publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:

• 1) jednostki sektora finansów publicznych w 
rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

• 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;



Zamawiający w Pzp

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej 
"zamówieniami", przez:

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie 
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny 
podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego

- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest 
wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności; 



Zamawiający w Pzp

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej 
"zamówieniami", przez:

5) inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków 
publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub 
wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, 
obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, 
budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację 
publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;



Zamawiający w Pzp

Na podmiocie, który nie jest ustawowo zobowiązany  
do stosowania ustawy Pzp nie można umową o 
dofinansowanie wymusić stosowania tej ustawy.

Można natomiast wprowadzić inne zasady np. zasadę 
konkurencyjności do udzielania przez takie podmioty 
zamówień dofinansowanych ze środków UE.



Zamawiający w Wytycznych

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej obowiązaną do stosowania Wytycznych.

Wytyczne mają zastosowanie do: 

• wszystkich zamówień udzielanych przez beneficjentów 
projektów, którzy nie są podmiotem zobowiązanym, zgodnie z 
art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania; 

• zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanych przez beneficjentów 
zobowiązanych, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, do jej stosowania; 

• zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 



Zasada konkurencyjności

Procedur określonych w Wytycznych nie stosuje się do: 

a) zamówień określonych w art. 4 Pzp (wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp), 
z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp (…)

b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w 
podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych,

c) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym 
w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w ustawie o umowach 
koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji projektu formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt hybrydowy),

d) w przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych 
niż Pzp wyłącza się stosowanie ustawy Pzp, beneficjent, o którym mowa w 
art. 3 ustawy Pzp, przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem 
tych przepisów. 



Zasada konkurencyjności

Procedur określonych w Wytycznych można nie 
stosować jeśli: 

e) zamówienie mieszczące się w ramach zasady 
konkurencyjności spełnia przesłanki zamówienia z 
wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia z art. 62 ust. 1 i 
67 ust. 1 ustawy Pzp,

f) możliwe jest udzielenie zamówienia typu in-house,



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 a także służy określeniu czy dane 
zamówienie podlega procedurom ustawy czy innym zasadom, np. zasadzie 
konkurencyjności.



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)



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

Szacunek wartości zamówienia jest zawsze wyrażony w kwotach Netto.

Progi stosowania ustawy (netto):

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

• od 30.000 EUR do 209.000 EUR (872.554,10 PLN) dla zamówień na
usługi/dostawy – procedura uproszczona,

• powyżej 209.000 EUR dla zamówień na usługi/dostawy – procedura
podstawowa

• powyżej 10.000.000 EUR (41.749.000 PLN) i dofinansowanie ze
środków UE – procedura zaostrzona (kontrola uprzednia Prezesa UZP)



Szacowanie wartości zamówienia

Kurs PLN względem EUR:

• 1 EUR = 4,1749 PLN

Progi dla zamówień poniżej 30.000 EUR

• > 30.000 EUR (125.247 PLN) – stosuje się ustawę Pzp,

• od 50.000 PLN do 125.247 PLN – zasada
konkurencyjności,

• od 20.000 PLN do 50.000 PLN – rozeznanie rynku.



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.



Dzielenie zamówienia na części
Dostawy i usługi

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

Powyższy wyrok dotyczył robót budowlanych, główne tezy wyroku 
w odniesieniu do dostaw/usług stosujemy odpowiednio.

Obowiązek sumowania wartości części zamówienia, gdy między 
częściami zachodzi:

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

- tożsamość przedmiotowa, (a. ogólna rozumiana jako 
podobieństwo i b. szczegółowa),

- tożsamość czasowa,

- możliwość wykonania przez jednego wykonawcę.

KODY CPV mają tylko znaczenie pomocnicze



Szacowanie w Wytycznych

Szacowanie wartości zamówienia jest dokonywane z należytą 
starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o 
których mowa w pkt 5 lit. g i h jest dokumentowane w sposób 
zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest 
zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział 
skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym 
ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę 
konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo 
lub funkcjonalnie, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym 
czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego 
wykonawcę. 

Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią 
przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia. 



Szacowanie w Wytycznych

W przypadku zamówień realizowanych przez :

• beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, 
wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego 
projektu,

• podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp - po 
stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie 
przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp, określają 
wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu 
stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie 
konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku. 



Usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia był nadzór inwestorski na konkretnym zadaniu 
inwestycyjnym dot. przebudowy drogi krajowej.

Zamówienie podzielono na:

1. Nadzór inwestorski branży elektrycznej i teletechnicznej – 39 836,12 zł 
(10 376,70 euro);

2. Nadzór inwestorski branży wodno – kanalizacyjnej - 43 155,84 zł 
(11 241,43 euro);

3. Nadzór inwestorski - obsługa geodezyjna - 47 827,78 zł (12 458,40 euro);

4. Nadzór inwestorski – branża drogowa - 49 795,20 zł (tj. 12 970,88 euro)

łącznie 180 614,98 zł (47 047,40 euro).

Wszystkie umowy zawarto tego samego dnia, każdą z innym 
podmiotem, przedmiot zamówienia jest tożsamy wobec 
zadania inwestycyjnego.



Usługi koordynatorów dla projektu UE

Celem zadania była koordynacja projektu edukacyjnego na trzech 
szczeblach zarządzania: powiatowym (2), gminnym (6) i 
szkolnym (49). 

Wartość szacunkowa przyszłych zamówień:

• koordynatorzy powiatowi – 17 691,36 PLN (4 563,03 €)

• koordynatorzy gminni – 35 500,00 PLN (9 156,32 €)

• koordynatorzy szkolni – 161 700,00 PLN (41 706,43 €).

Każda z 57 umów podpisana odrębnie, bez łącznego oszacowania 
wartości z pozostałymi.

Wszystkie umowy zawarto w odstępie 10 dni, każdą z inną osobą 
(często pracownikami szkół), przedmiot zamówienia jest tożsamy 
w ramach każdego szczebla zarządzania.



Zamówienia informatyczne

Zamawiający przeprowadził postępowania na:

- dostawę 5 stacji bazowych AIS wraz z aktualizacją 
oprogramowania sieciowego - 132.831,24 euro (BZP)

- instalację 5 stacji bazowych AIS wraz z aktualizacją 
oprogramowania i serwerem regionalnym na istniejących 
obiektach - 167.651,08 euro (DZIENNIK UE)

łącznie:  300.482,32 euro (DZIENNIK UE)

1. Można łącznie szacować wartość dostaw i usług

2. Jeżeli doszło do podziału zamówienia, a niektóre części są 
ogłoszone wg procedury właściwej dla wartości łącznej 
zamówienia (prawidłowej) wtedy nie ma naruszenia 
bezprawności podziału wobec tych niektórych części 



Zamówienia informatyczne

1. Zamawiający w grudniu 2015 r. przeprowadza 
postępowanie na przygotowanie 
oprogramowania dla służby zdrowia,

2. W kwietniu 2016 r. zamawiający 
przeprowadza postępowanie na wdrożenie 
tego oprogramowania,

3. Zamawiający nie szacuje wartości zamówień 
łącznie (ogłoszenia o obu postępowaniach 
znajdują się w BZP zamiast w DUUE), 
twierdząc, że na etapie ogłaszania 
zamówienia pierwszego nie wiedział o 
konieczności udzielenia kolejnego – czy jest 
to działanie zasadne?



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).



Inne przykłady 

1) Komputery, drukarki, skanery, kserokopiarki? 
Szacowanie łączne, czy oddzielne?

2) Szkolenia w zakresie języków obcych, obsługi wózka 
widłowego, usług księgowości, tańca towarzyskiego?

3) Zamówienia na sprzęt komputerowy finansowane z 
niespodziewanych środków?

4) Zamówienia na żywność. Wartości, których zamówień 
szacujemy łącznie, a których możemy oddzielnie?

5) Zakupy specjalistycznego oprogramowania. Szacujemy 
wartość takich specjalistycznych zamówień łącznie czy 
oddzielnie?



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.

27



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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Procedury w Wytycznych –
zapożyczenia z Pzp w 

zamówieniach realizowanych na 
zasadzie konkurencyjności



Zasada konkurencyjności

o Zasada z ustawy o finansach publ.  - Zamówienia powinny być udzielane 
zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - tj. w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z 
danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów,

o Zasady z ustawy Pzp - Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad równego 
traktowania wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji… 

o Zasada bezstronności - oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia 
konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności 
przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego 
zamówienia. 3
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Zasada konkurencyjności

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP 2014-2020 następuje 
zgodnie z: 

a) zasadą konkurencyjności, w przypadku: 

• i. beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku 
zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów 
i usług (VAT), 

• ii. beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień 
o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w 
przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) 

b) zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale III Wytycznych, w przypadku 
zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł 
netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
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Zasada konkurencyjności

Rozdział I pkt 9 wytycznych

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający 
w szczególności:

 zachowanie zasad równego traktowania wykonawców, 

przejrzystości, 

uczciwej konkurencji oraz 

dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez 
beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego zamówienia. 



Zasada konkurencyjności

W jaki sposób wypełnić zasadę konkurencyjności:

w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, 
zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o 
udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach 
określonych w Pzp,

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis 
sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w 
zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt. 21 lit. a, określane są w 
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców. Nie 
można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające 
do należytego wykonania zamówienia,



Usługi społeczne
Zasada równego traktowania skierowana jest zasadniczo do 
zamawiającego i oznacza, że nie jest dopuszczalne zarówno: 
pozamerytoryczne eliminowanie z postępowania pewnych grup 
wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia 
(np. bezpodstawne eliminowanie tylko podmiotów 
zagranicznych, niedopuszczanie wykonawców – osób fizycznych) 
lub nierówne traktowanie wykonawców na etapie procedury 
(np. wymogi kierowane są tylko do niektórych wykonawców). 
Przestrzeganie tej zasady gwarantuje zaś, że procedury opisane 
przez zamawiające będą neutralne, a wykonawcy znajdujący się 
w podobnej sytuacji prawnej lub faktycznej będą traktowani 
podobnie. Zasada ma więc wymiar negatywny i pozytywny: 
zakaz dyskryminacji i zapewnienie równości szans podmiotom 
znajdującym się w podobnej sytuacji prawnej i faktycznej. 
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Usługi społeczne
Naruszeniem zasady konkurencji może być np. 
nieuzasadnione preferowanie określonych produktów w 
opisie przedmiotu zamówienia. Taka preferencja wpływa 
bowiem na to, którzy wykonawcy wezmą ostatecznie 
udział w postępowaniu. Przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji przez zamawiającego oznacza też, że nie 
może pozostawać on bierny w przypadku dostrzeżenia po 
stronie wykonawców praktyk ograniczających 
konkurencję. Stosowne wytyczne w tym względzie 
przynoszą ustawy o ochronie uczciwej konkurencji i 
konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3
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Usługi społeczne
Zasada przejrzystości oznacza jasność reguł i zasad 
rządzących danym postępowaniem. W jej ramach mieści 
się zasada jawności wyrażona w art. 8 ustawy Pzp oraz 
zasada pisemności postępowania wyrażona w art. 9 
ustawy Pzp. Przestrzeganie zasady przejrzystości związane 
jest z upublicznieniem (przekazaniem wykonawcom) 
wszelkich informacji niezbędnych do właściwego 
rozeznania się, co do przedmiotu zamówienia i przebiegu 
procedury.
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Zasada konkurencyjności

W jaki sposób wypełnić zasadę konkurencyjności:

Wymogi ogłoszenia:

• opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego 
wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia 
i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu 
zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu 
przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do 
zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji), 

• warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania, w tym wskazanie dokumentów wymaganych na potwierdzenie 
spełnienia tych warunków, przy czym stawianie warunków udziału nie jest 
obowiązkowe, 

• kryteria oceny oferty, 



Zasada konkurencyjności

W jaki sposób wypełnić zasadę konkurencyjności:

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są 
formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców, przy czym: 

• a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, 

• b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i 
precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej 
staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób, 

• c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający 
wybór najkorzystniejszej oferty, 

• d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na 
usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze nie priorytetowym 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

• e) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również 
inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, 
funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, 
termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 



Zasada konkurencyjności

W jaki sposób wypełnić zasadę konkurencyjności:

Wymogi ogłoszenia:

• informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty, 

• opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 

• termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku 
dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 
14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o 
wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku 
zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i 
usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania 
ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli 
koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, 

• termin realizacji umowy, 

• informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych



Termin wykonania zamówienia

Różne problemy:

a) Zbyt krótkie, nierealistyczne terminy,

b) Różnice pomiędzy zapisami w siwz (innej dokumentacji) i w ogłoszeniu,

c) Zbędne określanie końcowego terminu konkretną datą,

d) Różnice w samej specyfikacji (np. 1. w IDW termin realizacji 9 miesięcy 
od dnia podpisania zamówienia, 2. projekt umowy: wskazano datę 
dzienną, 3.wyszczególnienie istotnych elementów kontraktu w tabeli: 9 
miesięcy, jednak nie później niż konkretna data dzienna, 4. 
harmonogram realizacji inwestycji: termin wykroczył poza ostateczną 
datę wskazaną w pkt 2 i 3),

e) za termin końcowy uznano upływ terminu gwarancji za wykonaną 
robotę/usługę nie zaś zakończenie inwestycji  



Zasada konkurencyjności

W jaki sposób wypełnić zasadę konkurencyjności:

Wymogi ogłoszenia:

• określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się 
możliwość zmiany takiej umowy, 

• informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką 
możliwość przewiduje, 

• informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 5 lit. h, ich zakres 
oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie 
tego typu zamówień. 

• ogłoszenie o zamówieniu może zawierać także klauzule dotyczące możliwości 
unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania, bądź też 
powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty 
biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z 
prawem lub niniejszymi Wytycznymi. 



Zasada konkurencyjności

Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
należy sporządzić w formie pisemnej. 

Dla udokumentowania przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego beneficjent zobowiązany jest sporządzić Protokół 
postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych. 



Tryby udzielania zamówień
Tryb zamówienia z wolnej ręki 



Ogólnie o trybach ustawy Pzp
W dyrektywie 2014/24/UE istnieją trzy rodzaje 
procedur, którym odpowiadają tryby ustawy Pzp:

• procedury otwarte (przetarg nieograniczony),

• procedury ograniczone (przetarg ograniczony),

• procedury negocjacyjne (negocjacje z ogłoszeniem, 
dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, 
negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej 
ręki). 
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Przetarg nieograniczony

Etap 
ogłoszenia

• Ogłoszenie o zamówieniu

Etap ofert

• Wykonawcy składają oferty

• Zamawiający dokonuje ich oceny i wybiera 
ofertę ocenioną najwyżej, a następnie 
najkorzystniejszą
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Przetarg ograniczony

Etap 
ogłoszenia

• Ogłoszenie o zamówieniu

• Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do 
udziału 

Prekwalifikacja

• Zamawiający dokonuje oceny wniosków

• Zamawiający zaprasza wybranych wykonawców do 
składania ofert

Etap ofert

• Wykonawcy składają oferty

• Zamawiający dokonuje ich oceny i wybiera ofertę 
ocenioną najwyżej, a następnie najkorzystniejszą
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Negocjacje z ogłoszeniem I

Etap 
ogłoszenia

• Ogłoszenie o zamówieniu

• Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do 
udziału 

Prekwalifikacja

• Zamawiający dokonuje oceny wniosków

• Zamawiający zaprasza wybranych wykonawców do 
składania ofert wstępnych

Etap ofert 
wstępnych

• Wykonawcy składają oferty wstępne

• Zamawiający dokonuje ich oceny i zaprasza do 
negocjacji
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Negocjacje z ogłoszeniem II

Etap 
negocjacji

• Negocjacje

• Zamawiający doprecyzowuje siwz i 
zaprasza do składania ofert

Etap ofert

• Wykonawcy składają oferty

• Zamawiający dokonuje ich oceny i wybiera 
ofertę ocenioną najwyżej, a następnie 
najkorzystniejszą
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Dialog konkurencyjny

Etap ogłoszenia

•Ogłoszenie o zamówieniu

•Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału 

Prekwalifikacja

•Zamawiający dokonuje oceny wniosków

•Zamawiający zaprasza wybranych wykonawców do negocjacji

Etap negocjacji

•Negocjacje

•Zamawiający doprecyzowuje siwz i zaprasza do składania ofert

Etap ofert

•Wykonawcy składają oferty

•Zamawiający dokonuje ich oceny i wybiera ofertę ocenioną najwyżej, a 
następnie najkorzystniejszą 5
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Zamówienie z wolnej ręki

Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia 
zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia 
po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
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Zamówienie z wolnej

Etap 
negocjacji

•Zamawiający zaprasza 
wykonawcę do 
negocjacji,

•Negocjacje

•Weryfikacja 
wykonawcy

5
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Zamówienie z wolnej ręki

Podstawy:
•Umowa zawierana z jednym 
wykonawcą,
•Nie istnieje SIWZ,
•Nie występuje oferta (a zatem nie ma 
wadium, terminów związania ofertą 
etc.). 5
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Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy

Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być 
świadczone tylko przez jednego wykonawcę przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających 
z odrębnych przepisów 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne 
lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest 
wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia.



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 3

Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć,
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie
można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia

- ETS za takie uznał okoliczności wykraczające poza normalne
warunki życia gosp. i społecznego, tj. zdarzenia losowe, awarie,
klęski żywiołowe, które wymagają podjęcia natychmiastowych
działań zabezpieczających



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 4

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione.

- wystarczy uprzedniego przeprowadzić jedno postępowanie

- możliwe do zastosowania również w sytuacji wykluczenia wszystkich 
wykonawców z uprzednio prowadzonego postępowania.



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6

W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z
jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości.

- nie jest możliwe udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki i
to niezależnie od tego, że umowa w sprawie zamówienia podstawowego została zawarta
przed dniem wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy, a zamówienie
uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu,

- W opisie zamówienia podstawowego należy wskazać ewentualny zakres tych usług lub
robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone – nowy art. 67 ust. 1a,

- brak ograniczeń procentowych i brak wymogu, aby zamówienie podstawowe było
udzielone w trybie PN lub PO.



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie
udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a,
osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również
spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana
przez zamawiającego w taki sam sposób;

- ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego
sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten
zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a

- w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

- przesłanki zastosowania instytucji in-house mają charakter
podmiotowy ograniczony do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1
pkt 1-3a ustawy

- brak ograniczeń przedmiotowych - oznacza to, że jeżeli zostaną
spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, zamawiający może
zlecić w tym trybie wykonanie każdej usługi, roboty budowlanej czy
dostawy

- z instytucji in house mogą korzystać (po spełnieniu ww. przesłanek)
zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają
zamówień swoim spółkom komunalnym w formie umowy, ale także
np. organy władzy publicznej utworzonym przez siebie jednostkom



„Sprawowanie kontroli nad jednostką”

- nie należy rozumieć jako sprawowanie kontroli administracyjnej nad
taką jednostką

- jednostka ta jest odrębną osobą prawną, ale ściśle podlega
zamawiającemu (niezaprzeczalna kontrola)

- prawo zamawiającego, polega jedynie na wykonywaniu kompetencji
przyznanych z mocy prawa spółek (ksh) jest niewystarczające do
stwierdzenia, że zamawiający sprawuje nad taką osoba prawną
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami – jeśli z odrębnych regulacji wynika, że prawo to jest
ograniczone

Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

„Dominujący wpływ na cele strategiczne”

- pod tym pojęciem należy rozumieć określanie przez instytucję
zamawiającą celów instytucji podległej, a także możliwość
zatwierdzania (i uchylania) celów projektowanych przez samą
jednostkę

- można utożsamiać z określeniem przez zamawiającego nie tylko celu
powołania osoby prawnej np. w akcie konstytuującym osobę prawną,
ale tym bardziej z celami bieżącymi, określającymi np. charakter
działalności osoby prawnej, zakres wykonywanej działalności

- możliwość wydawania jednostce podległej wiążących poleceń



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

- okoliczności, które mogą świadczyć o takim osłabieniu kontroli
zamawiającego nad podległą osobą prawną, że nie będzie możliwe
uznanie zamawiającego za podmiot skutecznie dominujący to np.:
autonomiczne rozszerzenie działalności spółki na nowe sektory,
rozszerzenie zasięgu terytorialnego działalności spółki – szczególnie
w ujęciu międzynarodowym, przyznanie przez jednostkę
nadzorującą znaczących uprawnień zarządowi spółki – co może
oddziaływać na charakter relacji, czy też niemożność wykorzystania
przez zamawiającego posiadanych 100% udziałów na walnym
zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników), szczególnie połączona z
koniecznością uzyskania zgody innego organu na podejmowanie
wszystkich lub niektórych strategicznych decyzji, w tym zmiany
zarządu



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

przesłanka lit. b - „ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej
dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną
osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje
kontrolę, o której mowa w lit. a”

- metoda wyliczenia zawarta w art. 67 ust. 8 i 9

-pojęcie „zadanie powierzone” dotyczy wszystkich grup
zamawiających nie można go więc utożsamiać z pojęciem „zadania
własnego” gminy (nie ma znaczenia źródło przychodu)

- do progu 90% działalności nie należy zaliczać zadań pochodnych
(pożytków) w formie dostaw, usług i robót budowlanych, z których
spółka czerpie dodatkowy przychód



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

- należy także zaliczyć zadania realizowane przez takie spółki jako
zadania własne gminy (w rozumieniu ustawy o gospodarce komunalnej
i wykonywane na podstawie poszczególnych „ustaw samorządowych”)

- za działalność w ramach „zadań powierzonych” należy rozumieć działalność
niekomercyjną osób prawnych



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

przesłanka lit. c - „w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego”

- zgodnie z art. 67 ust. 10 ustawy zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i pkt 14 lit. c nie stosuje się do:

- osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego
zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777)

lub

- udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału  
zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na  
zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 – zamówienie „in house”

przesłanka lit c - „w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego”

- fakt spełniania przesłanek bada się na dzień udzielenia zamówienia w trybie z 
wolnej ręki;

- umowa zawarta w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12–14 ustawy wygasa z upływem 3
miesięcy od dnia, w którym w kontrolowanej osobie prawnej, o której mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c, udział uzyskał kapitał prywatny, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 67 ust. 10 ustawy



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 13 – „in house odwrócony i 
horyzontalny”

Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje 

kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej 

kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące 

warunki:

a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym 

udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 

własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz 

istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; 

warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 

kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,

b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania 

zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa 

w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o 

której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 13 – „in house odwrócony i 
horyzontalny”

- pojęcia dotyczące powiązań należy interpretować jak w zakresie  art. 67 ust. 1 
pkt 12 ustawy

- rozszerzono również w przepisie wymóg braku udziału kapitału prywatnego, 
który dotyczy w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp nie tylko 
podmiotu kontrolowanego, ale także kontrolującego

- w odniesieniu do przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zmodyfikowano
podmioty, którym można udzielić zamówienia, i tak, są to: podmioty
posiadające status zamawiających w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy
Pzp oraz osoby prawne kontrolowane przez tego samego zamawiającego, który
kontroluje jednostkę udzielającą zamówienia



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 14

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie 
udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, 
osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)  zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada 
kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne 
sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 14

– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, 
że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego 
zamawiającego,

– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na 
cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,

- kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami 
zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 14

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub
przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 14

- zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt
14 ustawy nie może udzielić zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4
ustawy

- pojęcie "sprawowania kontroli nad jednostką" zasadniczo odpowiada pojęciu
z pkt. 12 z uwzględnieniem istotnej różnicy jaką jest odniesienie tego pojęcia
nie do konkretnego zamawiającego, ale łącznie do zamawiających
działających wspólnie

- przesłanki z lit. b) i c) należy rozumieć jak w przypadku analogicznych
przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 – procent działalności dotyczy łącznej
działalności wykonywanej na rzecz wszystkich zamawiających wspólnych i
wszystkich podległych im osób prawnych w rozumieniu
art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 15 – współpraca międzyinstytucjonalna

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli umowa ma być
zawarta wyłącznie pomiędzy co najmniej dwoma zamawiającymi o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi
zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni
obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem
publicznym, oraz

c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż
10% działalności będącej przedmiotem współpracy.



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 15 – współpraca międzyinstytucjonalna

warunek a):

- współpraca ma na celu wspólne zapewnianie wykonania zadania
publicznego, do którego wykonania zobowiązani są wszyscy partnerzy

- działania wykonywane przez poszczególne instytucje mają prowadzić 
do wypełnienia celów partnerstwa;

warunek b):

- współpracujący partnerzy zasadniczo nie powinni w ramach
współpracy prowadzić działalności na rynku

- porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej zawarte przez
podmioty publiczne nie może przewidywać ani przesądzać o

udzieleniu ewentualnych zamówień publicznych

-dalsze powierzenie realizacji zadania publicznego przez współpracujące
instytucje zamawiające, powinno nastąpić w trybie ustawy



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 15 – współpraca międzyinstytucjonalna

warunek c):

- ustalenie odsetka działalności komercyjnej w sposób wskazany w art. 67
ust. 8 i 9



Tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 11 – obowiązek informacyjny

Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12 – 15, zamawiający
zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie
ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze
zawarcia umowy, zawierającej co najmniej

1) nazwę i adres zamawiającego,

2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia,

3) szacunkową wartość zamówienia,

4) nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić
zamówienia,

5)podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z
wolnej ręki,



Tryb z wolnej ręki - art. 67 ust. 11 – obowiązek informacyjny o zamiarze 
zawarcia umowy

6) planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,

7) informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2,
jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie
ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

- niezależnie od wartości zamówienia miejscem publikacji jest Biuletyn
Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, własna strona internetowa
zamawiającego

- zamawiający może na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy zamieścić dodatkowo
fakultatywne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. U. UE



Tryb z wolnej ręki - art. 67 ust. 12 – termin zawarcia umowy

- umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
– 15 można zawrzeć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
zamieszczenia informacji o której mowa w art. 67 ust. 11.



Tryb z wolnej ręki - art. 67 ust. 13 – obowiązek informacyjny o zawarciu 
umowy

- nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający
zamieszcza na stronie podmiotowej BIP, jeśli jej nie posiada – na swojej
stronie internetowej informację o:

- udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 – 15, ze
wskazaniem m.in. określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu i
wartości zamówienia, nazwy wykonawcy, podstawę prawną i
uzasadnienie wyboru trybu, termin realizacji zamówienia i czas trwania
umowy

albo

- nieudzieleniu zamówienia podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 – 15, ze
wskazaniem co najmniej nazwy i adresu zamawiającego i informacji, o
której mowa w art. 67 ust. 11.



Tryb z wolnej ręki - postępowanie

art. 68 – zaproszenie do negocjacji

ust. 1:

- wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje
niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron
postanowienia umowy, ogólne warunku umowy lub jej wzór

- nie stosuje się przepisów określających zawartość siwz, nie ma
możliwości wyjaśniania siwz w trybie art. 38

ust. 2:

- najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (powyżej progów
unijnych – wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych
warunków). Art. 25 stosuje się odpowiednio.



Zamówienia na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi



Zamówienie na tzw. usługi społeczne

Regulacja zastąpiła dawne usługi niepriorytetowe z art. 5a ustawy Pzp sprzed nowelizacji.

Przedmiot regulacji dotyczy następujących usług:

• Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne

• Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

• Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

• Usługi religijne

• Usługi hotelowe i restauracyjne

• Usługi prawne niewyłączone w art. 4

• Inne usługi administracyjne i rządowe

• Usługi więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa o ile nie są wyłączone

• Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

• Usługi międzynarodowe

• Usługi pocztowe

• Usługi różne (formowanie opon, kowalskie) 85



Zamówienie na tzw. usługi społeczne

Procedura uproszczona i podstawowa udzielania 
zamówień na usługi społeczne:

Zamówienia klasyczne:

86

Do 30 000 EUR netto –
ustawy nie stosuje sie

Od 30 000 EUR netto 
do 750 000 EUR netto 
stosuje się procedurę 

uproszczoną 
(art.138o)

Powyżej 750 000 EUR 
netto stosuje się 

procedurę 
podstawową  z 

Rozdziału 6 ustawy



Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Specjalny reżim udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
obejmuje:
• Obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu, wstępnego/okresowego

ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania
wykonawców (wyjątek: okoliczności warunkujące możliwość skorzystania z
negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki) oraz ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia

• Swobodę dla zamawiającego w zakresie określenia mającej zastosowanie
procedury (jedno- lub dwuetapowa albo obejmująca negocjacje)

• Zastosowanie przepisów ustawy dotyczących konfliktu interesów, komunikacji z
wykonawcami, warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia, opisu
przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia, dokumentowania
postępowań, kontroli, środków ochrony prawnej

• Możliwość ustalania przez zamawiającego terminów składania ofert i wniosków
oraz dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert

• Kryterium oceny ofert - najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów,
w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości
lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych
potrzeb użytkownika usługi. 8

7



Specjalny reżim udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości 
progowych: 

• Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny

• zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz informację o udzieleniu zamówienia na stronie 
podmiotowej BIP, a jeśli takiej nie posiada - na stronie internetowej

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera  przynajmniej:

• termin składania ofert (uwzględniający czas niezbędny na ich przygotowanie i złożenie)

• opis przedmiotu zamówienia, określenie jego wielkości i zakresu

• kryteria oceny ofert 

Informacja o udzieleniu zamówienia zawiera przynajmniej:

• nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielono zamówienia
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Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi



Usługi społeczne
Art. 138k ustawy Pzp, Zamawiający określa 
sposób przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia na usługi społeczne 
z uwzględnieniem obowiązkowych 
elementów postępowania określonych w 
niniejszym rozdziale oraz zasad równego 
traktowania i konkurencji, przejrzystości, 
proporcjonalności, a także przepisów art. 
17 i art. 18. Przepis art. 93 stosuje się 
odpowiednio. 8
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Usługi społeczne
Zasada równego traktowania skierowana jest zasadniczo do 
zamawiającego i oznacza, że nie jest dopuszczalne zarówno: 
pozamerytoryczne eliminowanie z postępowania pewnych grup 
wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia 
(np. bezpodstawne eliminowanie tylko podmiotów 
zagranicznych, niedopuszczanie wykonawców – osób fizycznych) 
lub nierówne traktowanie wykonawców na etapie procedury 
(np. wymogi kierowane są tylko do niektórych wykonawców). 
Przestrzeganie tej zasady gwarantuje zaś, że procedury opisane 
przez zamawiające będą neutralne, a wykonawcy znajdujący się 
w podobnej sytuacji prawnej lub faktycznej będą traktowani 
podobnie. Zasada ma więc wymiar negatywny i pozytywny: 
zakaz dyskryminacji i zapewnienie równości szans podmiotom 
znajdującym się w podobnej sytuacji prawnej i faktycznej. 

9
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Usługi społeczne
Naruszeniem zasady konkurencji może być np. 
nieuzasadnione preferowanie określonych produktów w 
opisie przedmiotu zamówienia. Taka preferencja wpływa 
bowiem na to, którzy wykonawcy wezmą ostatecznie 
udział w postępowaniu. Przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji przez zamawiającego oznacza też, że nie 
może pozostawać on bierny w przypadku dostrzeżenia po 
stronie wykonawców praktyk ograniczających 
konkurencję. Stosowne wytyczne w tym względzie 
przynoszą ustawy o ochronie uczciwej konkurencji i 
konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9
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Usługi społeczne
Zasada przejrzystości oznacza jasność reguł i zasad 
rządzących danym postępowaniem. W jej ramach mieści 
się zasada jawności wyrażona w art. 8 ustawy Pzp oraz 
zasada pisemności postępowania wyrażona w art. 9 
ustawy Pzp. Przestrzeganie zasady przejrzystości związane 
jest z upublicznieniem (przekazaniem wykonawcom) 
wszelkich informacji niezbędnych do właściwego 
rozeznania się, co do przedmiotu zamówienia i przebiegu 
procedury.
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Usługi społeczne
Zasada proporcjonalności w zamówieniach publicznych 
nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania opisu 
przedmiotu zamówienia zgodnie ze swoimi uzasadnionymi 
potrzebami, określenia ewentualnych warunków udziału w 
postępowaniu w sposób odnoszący się do tego przedmiotu 
(gwarantujący, że wykonawcy którzy je spełniają będą zdolni 
do należytego wykonania zamówienia) – nie zaś nadmierny 
etc. Naruszenie zasady proporcjonalności następuje w 
szczególności wtedy, gdy środki przewidziane przez 
zamawiającego w przygotowanej procedurze wykraczają poza 
minimalne cele, np. gdy warunki zostają określone 
nadmierne, zamawiający żąda zbędnych dokumentów od 
wykonawców etc.
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Usługi społeczne
Art. 138l, obowiązek stosowania:

• przepisów Działu I, rozdziału 2a dotyczących komunikacji 
zamawiającego z wykonawcami (art. 10a – 10g ustawy Pzp), a do 
czasu wejścia w życie tych przepisów – art. 18 ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020),

• przepisów Działu II, rozdziału 5 dotyczących dokumentowania 
postępowań (art. 96 – 98 ustawy Pzp); oznacza to obowiązek 
należytego udokumentowania przebiegu postępowania 
zasadniczo poprzez sporządzanie protokołu postępowania,

• przepisów Działu V, rozdziału 3 dotyczących kontroli udzielania 
zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 161 
– 171a ustawy Pzp), co oznacza, że Prezes Urzędu ma kognicję do 
prowadzenia kontroli postępowań o zamówienia na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi,

• przepisów Działu VI dotyczących środków ochrony prawnej.
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Usługi społeczne
Art. 138m:

Ustawodawca nie zwolnił zamawiającego z obowiązku 
stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących 
kwalifikacji podmiotowej wykonawców, opisu przedmiotu 
zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia. Art. 
138m ustawy Pzp stanowi, że do zamówień na usługi 
społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz 
art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 
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Usługi społeczne
Art. 138i:

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie 
zamówienia na usługi społeczne za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 
stosując odpowiednio zasady określone w art. 11 – 11c 
ustawy Pzp. 

W myśl art. 138i ust. 3 ustawy Pzp, obowiązek publikacji 
ww. ogłoszeń nie realizuje się natomiast, w sytuacji w 
której w odniesieniu do udzielanego zamówienia 
zachodzą okoliczności określone w art. 62 ust. 1 oraz 67 
ust. 1 ustawy Pzp, 
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Usługi społeczne
Art. 138n: zamawiający może przeprowadzić postępowanie o 
udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty 750 000 euro oraz 1 000 000 euro w 
przypadku zamówień sektorowych, po przeprowadzeniu 
postępowania w którym: 

• w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy 
składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, albo

• w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy 
składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz 
z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo

• przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do 
udziału w postępowaniu. 9
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Usługi społeczne
Art. 138o: W odniesieniu do usług społecznych, których 
wartość jest mniejsza niż kwoty wskazane w art. 138 g ustawy 
Pzp ustawa, zamówienia udzielona się w sposób przejrzysty, 
obiektywny i niedyskryminujący.

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej lub na innej 
stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu zawierającego 
informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, 
w szczególności termin składania ofert uwzględniający czas 
niezbędny do ich przygotowania i złożenia, opis przedmiotu 
zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 
oraz kryteria oceny ofert. 

9
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JAK OPISYWAĆ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU



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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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. 103



Warunki udziału w postępowaniu
W orzecznictwie KIO przeważył pogląd, że 

potwierdzając spełnianie warunku 
odpowiednimi dokumentami wykonawca musi 
faktycznie udowodnić, że warunek spełnia. Nie 
wystarczy przepisanie przez wykonawcę treści 
siwz odnośnie warunku i napisanie obok 
wyrazu „spełnia”. 
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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. 105



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! 106



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. 107



Nieprawidłowo postawione 
warunki

Wartość szacunkowa – ok. 400.000 zł

Warunki udziału w postępowaniu:

• posiadanie środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości 1.500.000 zł,

• doświadczenie w wykonaniu min. 5  zamówień w 
robotach o wartości co najmniej 100.000 zł
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Nieprawidłowo postawione 
warunki

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

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 1
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Nieprawidłowo postawione 
warunki

Zapis siwz: Wykonawca musiał wykazać, że 
zrealizował w okresie ostatnich 5 lat 
następujące zamówienia publiczne…

Wniosek: Warunek wyklucza podmioty, 
które zdobyły doświadczenie realizując 
inwestycje np. dla podmiotów prywatnych 1
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Zamówienia zastrzeżone
Przeznaczone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie 
jest integracja zawodowa i społeczna osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
• krąg osób marginalizowanych –niepełnosprawni, osoby 

bezrobotne, pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów 
karnych, osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne, 
uchodźcy, mniejszości, osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku 
życia poszukujące pracy

• procentowy wskaźnik zatrudnienia osób z powyższych 
kategorii, umożliwiający ubieganie się o zamówienie 
zastrzeżone – z 50% do 30%, z możliwością jego podwyższenia 
przez zamawiającego
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Dokumenty

• Żądanie dokumentów zbędnych dla realizacji 
postępowania (różne warianty: 1. żądanie 
dokumentów nieprzewidzianych w rozporządzeniu 
o dokumentach, 2. żądanie dokumentów 
przewidzianych w Rozp., ale takich, co do których 
nie opisano warunku),

• Wskazanie warunku i nie zażądanie dokumentu na 
jego potwierdzenie,

• „Rozrzucanie” informacji o dokumentach w całej 
dokumentacji (siwz),

• żądanie parafowanego wzoru umowy, 



KRYTERIA OCENY OFERT



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.)



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.



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;



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.



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.



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,



nadawanie  dużej wagi 
kryteriom, które nie mają 
zasadniczego znaczenia 

dla zamawiających

art. 91 ust. 2a 

zwrócenie uwagi na 
związek opisu przedmiotu 
zamówienia z kryteriami 

oceny ofert

nieprawidłowy opis 
kryteriów oceny ofert 

ograniczenie obaw 
zamawiających co do 
stanowiska organów 

kontroli  

wymuszenie 
aktywności/kreatywności

zamawiających 
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Nowe rozwiązania – ewentualne skutki 



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%.



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



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



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.



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.



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.



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



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.



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



Pozacenowe kryteria oceny ofert

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



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



Pozacenowe kryteria oceny ofert

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

• przykłady: 
• kryterium stosowania materiałów posiadających unijny 

certyfikat CE



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.



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



• Aspekty społeczne

• W ramach aspektów społecznych zamawiający powinien
promować integrację zawodową i społeczną osób, o których
mowa w art. 22 ust. 2, a także dostępność dla osób
niepełnosprawnych. Najczęściej stosowane kryteria
uwzględniające aspekty społeczne to: zatrudnienie przy realizacji
zamówienia osób bezrobotnych, a także zatrudnienie przy
realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych.

• Co do możliwości użycia kryterium – zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę – to zamawiający powinni pamiętać, że jeśli
wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy to nie może wymaganie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace stanowić kryterium
oceny ofert, bowiem w tym zakresie zamawiający stawia
obligatoryjne wymaganie w opisie przedmiotu zamówienia.
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Pozacenowe kryteria oceny ofert

Aspekty środowiskowe:

preferencja rozwiązań proekologicznych

kryterium związane z tzw. zielonymi zamówieniami,

efektywność energetyczna



• Kryteria środowiskowe

• Kryteria środowiskowe mają na celu promowanie produktów, usług
sprzyjających środowisku.

• Komisja europejska opracowała przykłady takich kryteriów – więcej
informacji pod adresem: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-
zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia

• Obowiązek uwzględniania przy zakupie pojazdów samochodowych
czynnika energetycznego i oddziaływania
na środowisko (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
(Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559) opublikowane dniu 10 maja 2011 r. –
wejście w życie w dniu
25 maja 2011 r.)
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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



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



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



• Koszty eksploatacji

• Kryterium może znaleźć zastosowanie przy zamówieniach
na roboty budowlane, np. przy budowie obiektów użyteczności
publicznej (baseny, hale sportowe itp.), ważne jest wtedy wzięcie
pod uwagę oprócz kosztów samej budowy także koszty
eksploatacji tych obiektów. Kryterium to będzie szczególnie
istotne na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
Kryterium kosztów eksploatacji może również znaleźć
zastosowanie w postępowaniach dotyczących nabycia różnego
rodzaju urządzeń i sprzętu. Zamawiający może się nim posłużyć
w celu wyeliminowania nabywania produktów lub rozwiązań
tanich cenowo w odniesieniu do kosztów zakupu, drogi natomiast
w eksploatacji. Prawidłowe skonstruowanie tego kryterium
powinno zapewnić zamawiającemu wybór oferty
charakteryzującej się najlepszym bilansem kosztu zakupu
produktu do wszystkich standardowych kosztów ponoszonych
w związku z jego użytkowaniem.
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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.



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



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.



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.



Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 4: Biurowy sprzęt komputerowy

• Przykładowe kryteria:

• Poziom zużycia energii (dla poszczególnych trybów)

• Poziom emisji hałasu (dla poszczególnych trybów)

• Komputer jest zaprojektowany tak, aby pamięć, twardy dysk oraz napęd 
CD i/lub DVD, karty graficzne były łatwo dostępne i mogły być 
wymieniane.

• Zawartość rtęci w monitorze z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) 
dla podświetlenia  monitora LCD zawiera nie więcej niż średnio X mg rtęci 
na lampę

• Produkt posiada instrukcję zawierającą porady na temat jego właściwego 
użytkowania zgodnie z wymogami ochrony środowiska (kryterium 
dodatkowe)

• Gwarancja bezpłatnego odbioru zużytego urządzenia przy zakupie nowego 
(kryterium dodatkowe)

• Weryfikacja: na podstawie informacji zawartych w karcie produktu



Pozacenowe kryteria oceny ofert

• Przykład 5: Usługi priorytetowe - Usługi bankowe

• Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy.

• Kryteria:

• Cena

• Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach
bankowych

• Oprocentowanie lokat terminowych

• Oprocentowanie i prowizja banku od kredytów udzielanych na rachunku
bieżącym

• Opłata za świadczenie usług przelewów elektronicznych



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 %”



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.



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%



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.



Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 8: „Dostawa sprzętu informatycznego” 

• KIO 2184/16

KRYTERIUM ŹLE OPISANE!!!

• Kryterium – termin realizacji:

Zamawiający określił kryteria cena – 60% i termin realizacji – 40%

Z rozkładu wagi kryteriów oceny ofert wynika, że istotne znaczenie ma termin realizacji 
zamówienia, co oznacza, że oferta droższa może być korzystniejsza od oferty tańszej, jeżeli 
przewiduje krótszy czas realizacji zamówienia.

Wykonawca wybrany zaoferował wysoką cenę dostawy, ale termin realizacji ustalił na 1 dzień. 

Odwołujący podniósł, że z uwagi na wagę kryterium oceny ofert podanie nierealnego terminu realizacji 
umowy miało na celu wyłącznie zdobycie większej liczby punktów i uzyskanie zamówienia. Jednocześnie 
Wzór Umowy ustalał wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie na niewygórowanym poziomie 
oraz przewidywał ograniczenie kar umownych z tego tytułu do 20% wartości zamówienia, zatem 
wykonawcy byli w stanie z góry uwzględnić koszt kary umownej w cenie oferty, którą odpowiednio 
zawyżyli 



Pozacenowe kryteria oceny ofert
• Przykład 8: „Dostawa sprzętu informatycznego” 

• KIO 2184/16

KIO: W ocenie Izby zostało wykazane przez Odwołującego, że wykonanie zamówienia 
w terminie jednego dnia od podpisania umowy nie jest możliwe z uwagi na 
czasochłonność czynności koniecznych do wykonania dostawy licencji. 

Biorąc pod uwagę konstrukcję kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu i ich wagę 
należy podzielić stanowisko Odwołującego, że zaoferowanie jednodniowego terminu 
realizacji zamówienia było spowodowane wyłącznie dążeniem do sztucznego zawyżania 
punktacji przyznanej ofercie, a w konsekwencji do uzyskania zamówienia mimo braku 
realnej możliwości wywiązania się ze swego zobowiązania. Kryteria oceny ofert były 
określone w ten sposób, że oferty istotnie droższe, ale z krótkim terminem realizacji 
zamówienia mogły być korzystniejsze od oferty znacznie tańszej z dłuższym terminem 
realizacji (przy zaoferowaniu jednodniowego terminu wykonania zamówienia oferta 
otrzymywała 40 pkt, podczas gdy termin siedmiodniowy to 5,71 pkt).



Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, 

 zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu

USTAWOWA DEFINICJA RAŻĄCO NISKIEJ CENY



Rażąco niska cena lub koszt

 Cena lub koszt rażąco niskie (art. 90 ust. 1)

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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Rażąco niska cena lub koszt

 Cena lub koszt rażąco niskie (art. 90 ust. 1)

STANOWISKO UZP

„Regulacja zawarta w tym przepisie stanowi generalną zasadę wskazującą na podstawę
wystąpienia przez zamawiającego do konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia
wyjaśniań co do podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu. Przepis ten - w odróżnieniu
od obowiązującej dotychczas regulacji (art. 90 ust. 1 w brzmieniu nadanym nowelizacją
ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) – nie określa sztywnych, matematycznych reguł, kształtujących
podstawę do wystąpienia z takim żądaniem do wykonawcy przez zamawiającego.

W świetle powyższego zatem zamawiający będzie miał obowiązek występowania
do wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny lub
kosztu w sytuacji gdy zostanie stwierdzona rozbieżność pomiędzy ceną ofertową (kosztem)
w ofercie wykonawcy a wyceną przedmiotu zamówienia dokonywaną przez zamawiającego
z należytą starannością w konkretnych warunkach gospodarczych i konkretnych
okolicznościach sprawy.”
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Rażąco niska cena lub koszt
ciężar dowodu; możliwość kilkukrotnego wezwania

STANOWISKO UZP
„Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na
wykonawcy. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w ramach składanych
wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę
przedmiotu zamówienia.
W przekazanym wykonawcy wezwaniu z kolei zamawiający powinien w sposób możliwie
precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień czy też określić konkretne wątpliwości odnoszące się
do podejrzenia rażąco niskiej ceny. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
doprecyzowania lub szerszych informacji w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień.
Na możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie dokonanej
przez wykonawcę wyceny oferty, wskazuje również dotychczasowe orzecznictwo Krajowej Izby
Odwoławczej oraz sądów powszechnych. W wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (sygn. akt KIO
1490/15, KIO 1577/15, KIO 1584/15) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: „(…) nie ma też
przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na
wszystkie pytania i wątpliwości (oczywiście poza przypadkiem opisanym w art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, gdy wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)”.
Stanowisko to potwierdził też Sąd Okręgowy w Olsztynie, który w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r.
(sygn. akt V Ga 122/10), jednoznacznie wskazał, iż brak jest przeszkód do ponownego wzywania
wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia zamawiającego nie rozwiały
wątpliwości zamawiającego związanych z „rażąco niską ceną”.
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Rażąco niska cena lub koszt
ciężar dowodu; możliwość kilkukrotnego wezwania

STANOWISKO UZP
Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na zastrzeżenia poczynione przez Krajową Izbę Odwoławczą
w odniesieniu do możliwości ponownego żądania wyjaśnień. Izba w swoim orzecznictwie (por.
wyrok z dnia 17 lipca 2015 r.; sygn. akt KIO 1410/15, czy z dnia
27 lipca 2015 r. sygn. akt. KIO 1479/15) niejednokrotnie wskazywała, że żądanie ponownych
wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny od tego samego wykonawcy nie może
prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Takie żądanie jest
dopuszczalne, jeśli wyjaśnienia wykonawcy złożone na wcześniejsze wezwanie zamawiającego
budzą określone wątpliwości i wymagają doprecyzowania. Z pewnością ponowne żądanie
wyjaśnień nie może prowadzić do złożenia zupełnie nowych wyjaśnień, czy też prowadzenia
procedury wyjaśnień do czasu pełnego usprawiedliwienia przez wykonawcę swojej wyceny
ofertowej. Ponowne żądanie wyjaśnień musi być zatem uzasadnione w świetle wyjaśnień czy
dowodów przedłożonych przez wykonawcę „na pierwsze wezwanie”. Zamawiający nie ma
obowiązku ponownie wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień jeżeli wykonawca nie rozwiał
jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie
powyższego stosownych dowodów. W takiej sytuacji należy bowiem uznać, że wykonawca nie
wywiązuje się należycie z ciążącego na nim, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, ciężaru
dowodu.”
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Rażąco niska cena lub koszt
przykładowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanej przez 
wykonawcę ceny 

STANOWISKO UZP
„Przykładowy charakter wyliczenia oznacza, że zamawiający uprawniony jest również do żądania wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu oferty, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty
wymienione literalnie w treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem
złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. W
przypadku gdy zamawiający ustalił kryterium kosztu szczególnego znaczenia mogą nabrać elementy związane z cyklem
życia produktu inne niż sama cena nabycia.

Niewątpliwie istotną częścią składową a zarazem przykładowym elementem oferty mającym wpływ na wysokość ceny
lub kosztu, które mogą wydawać się rażąco niskie, mogą w szczególności być koszty pracy. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę, że z dniem 1 września 2016 r. ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) zmieniła brzmienie art. 90 ust. pkt 1 ustawy
Pzp w ten sposób, że wykonawca udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy nie może wykazywać, że do ustalenia
ceny oferty przyjął koszty pracy niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz.
1265). Przepis ten swoim zakresem objął tym samym również kwestie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę
na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że
przepisy określające wysokość minimalnej stawki godzinowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Szczególnym czynnikiem, który należy wyróżnić obok kosztów pracy, ze względu na możliwą wzajemną relację jest
pomoc publiczna. Zamawiający mogą dla przykładu uzyskiwać dofinansowanie wynagrodzenia osób

niepełnosprawnych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.). W tym kontekście ważne jest podkreślenie, że
wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy pomocą publiczną, która została mu przyznaną, a nie zamiarem
ubiegania się o taką pomoc. Jedynie w takim przypadku możliwe jest bowiem definitywne ustalenie udziału
wykonawcy w ponoszeniu kosztów wynagrodzenia pracowników, względem których przyznawane jest dofinansowanie,
a informacja ta jest niezbędna dla zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie.”
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1. Niezmiennie po nowelizacji odnosi się cenę do wartości przedmiotu zamówienia - ma to
być "cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia".

2. Jedynie realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny i
ustalenia ceny tego typu.

3. Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego
rzeczywistej wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami
pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z
innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać.

4. Cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac
składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia
poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie
nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację
gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-
organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów
racjonalnie na nim działających… etc.

POJĘCIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY WG. 
ORZECZNICTWA



…wówczas gdy cena lub koszt budzą wątpliwości Zamawiającego

• sformułowanie "budzą wątpliwości" wskazuje na wrażenie zamawiającego 
charakteryzujące się dużym stopniem subiektywności. 

• Ustawa w tym zakresie nie wskazuje żadnych przesłanek uzasadniających konieczność 
wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. 

• Zamawiający może powziąć wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym 
doświadczenie nabyte przy udzielaniu tego rodzaju usług, znajomość cen obowiązujących 
na rynku, ceny innych ofert złożonych w postępowaniu itp. 

KIEDY ZAMAWIAJĄCY BADA CENĘ?



…w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić 
się o udzielenie wyjaśnień

KIEDY ZAMAWIAJĄCY BADA CENĘ?



• Dla wyjaśnienia elementów ceny mających wpływ na jej wysokość istotne są konkretne 
wartości i ich wpływ na cenę. 

• Nie sposób ocenić, czy przyjęte stawki są stawkami realnymi, skoro nie zostaną one oparte 
żadnymi dowodami. DOWODY SĄ KLUCZOWE!!!

• Obowiązek dowodowy zawsze spoczywa na Wykonawcy

• KIO nie daje wiary stanowisku, że wykonawca nie dysponował żadnymi dowodami, które 
mógł złożyć na wezwanie zamawiającego. 

• Dowodami takimi mogą być umowy z dostawcami, faktury i rachunki potwierdzające 
koszty wykorzystywanych mediów, umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, listy 
płac i wiele innych. 

• Wobec braku jakichkolwiek konkretnych danych, ocena zasadności przyjętych wartości jest 
po prostu niemożliwa.

• informacje takie winny być przekazane zamawiającemu, w związku z wystosowanym przez 
niego wezwaniem, nie zaś dopiero w postępowaniu odwoławczym przed KIO, gdyż 
powtórne umożliwianie jednemu z wykonawców dokonywania tej czynności naruszyłoby 
zasadę uczciwej konkurencji 

JAK WYJAŚNIĆ CENĘ, ABY NIE ZOSTAŁA 
UZNANA JAKO RAŻĄCO NISKA



• Wykonawca ubiegający się o zamówienie na usługi doradztwa zdalnego 
tłumaczy niską cenę tym, że jego flota samochodowa korzysta z napędu LPG

• Wykonawca, ubiegający się o zamówienie na dostawę sprzętu tłumaczy się 
procedurą ISO, którą ma wdrożoną

• Wykonawca wskazuje w postępowaniu prowadzonym w 2017 r. na pomoc 
publiczną uzyskaną w latach 2013-2015 

• Wykonawca wskazuje na opracowany przez siebie autorski program zarządzania 
zasobami ludzkimi, którego jednak nie może przedłożyć, gdyż stanowi jego 
tajemnicę przedsiębiorstwa

Przykładowe, błędne wyjaśnienia



• Wykonawca jest producentem danego wyrobu medycznego i stosuje własną 
politykę – dowód - zgłoszenie wyrobu do URPL

• Wykonawca przedkłada szczegółową kalkulację kosztów i wskazuje oferty od 
poddostawów

• Wykonawca przedkłada informację o tym, że cena została skalkulowana przy 
uwzględnieniu Rozporządzenia w sprawie minimalnego zatrudnienia

• W roku 2017 minimalne wynagrodzenie brutto: 2000,00 zł

• Minimalna stawka roboczogodziny brutto: 13 zł

• Stawka wyższa niż 13 zł, ale rażąco niska niż stosowana w danej branży również 
może być uznana jako rażąco niską, np. 13 zł/godzinę pracy projektanta.

PRZYKŁADOWE PRAWIDŁOWE 
WYJAŚNIENIA



Zmiana umowy w sprawie 
zamówienia publicznego



Art. 144. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub 
umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, 
w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy lub umowy ramowej – art. 144 ust. 1b
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Niedopuszczalne zapisy funkcjonujące na gruncie 
przepisu sprzed nowelizacji:

a)„dopuszcza się zmiany umowy, jeśli zmiany 
takie są korzystne dla zamawiającego”, 

b)„dopuszcza się zmianę umowy o dostawy, jeśli 
oferowany sprzęt jest niedostępny”.

Istotne: wątpliwe są zmiany terminu realizacji 
umowy, jeśli wg pierwotnego projektu termin 
realizacji świadczenia był krótki
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2) zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w 
celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – art. 144 ust. 1a

Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o 
zmianie umowy – art. 144 ust. 1c
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3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 
nie mógł przewidzieć,

b)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy 
ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – art. 144 ust. 1a

Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru 
umowy lub umowy ramowej – art. 144 ust. 1b

Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o zmianie umowy – art. 144 ust. 1c
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4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców;

W przypadku pkt 4 lit. b zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian 
umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – art. 
144 ust. 1a
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5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w 
rozumieniu ust. 1e;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zarazem 
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub 
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane 
– jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie.

W przypadku pkt 6 zmiany postanowień umownych nie 
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy 
ramowej – art. 144 ust. 1b
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Art. 144 ust. 1e

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się 
za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do 
charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi 
co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby 
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty inne niż 
przyjęte,

b)narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść 
wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy lub umowy ramowej,

d)zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione 
w ust. 1 pkt 4.
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Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem 
(art. 144 ust. 1) art. 144 ust. 1, 1a, 1b, 1d i 1e 
podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych 
postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą 
postanowienia zawarte w pierwotnym brzmieniu.

Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki 
realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany 
umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z 
ust. 1–2 art. 144 ust. 1, 1a, 1b, 1d i 1e , zobowiązany 
jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia.
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