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Ogłoszenie o zamówieniu

Art. 269 ust. 1
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu
internetowego Urzędu.
- to ogłoszenie wszczyna postępowanie (TP)

Art. 270 ust. 1
Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób
niż określony w art. 269 ust. 1, w szczególności na swojej stronie
internetowej.
(w starej ustawie – wszczęciem postępowania było zamieszczenie
ogłoszenia na stronie internetowej)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie
zamówień publicznych



Specyfikacja Warunków Zamówienia

Art. 281
1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera co najmniej:

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej
prowadzonego postępowania;

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

3) tryb udzielenia zamówienia;

4) informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji;

5) opis przedmiotu zamówienia;

6) termin wykonania zamówienia;

7) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
treści tej umowy;

8) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

9) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1,
art. 66 i art. 69;



Specyfikacja Warunków Zamówienia

Art. 281

10)  wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;

11)  termin związania ofertą;

12)  opis sposobu przygotowania oferty;

13)  sposób oraz termin składania ofert;

14)  termin otwarcia ofert;

15)  podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1;

16)  sposób obliczenia ceny;

17)  opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert;

18)  informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

19)  pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.



Termin składania ofert

a. Uwzględniający czas potrzebny na
przygotowanie oferty oraz złożoność
zamówienia

b. ale nie może być krótszy niż 7 dni dla
dostaw i usług lub 14 dni dla robót
budowlanych

Terminy nie powinny być ustalane wyłącznie
w oparciu o minimalny okres w dniach
bez uwzględnienia złożoności
zamówienia – jest niedopuszczalne



Jak liczyć terminy na złożenie oferty?

1. Terminy liczymy wg kodeksu cywilnego zapewniając aby
wykonawca miał pełne 7 dni liczone kalendarzowo

1 czerwca – zamieszczenie ogłoszenia
1,2,3,4,5,6,7,8,9 czerwca – możliwe otwarcie ofert

II. Licząc termin nie uwzględniamy kc – Pzp stanowi w zakresie
terminu na składanie ofert odrębną regulacje

1 czerwca – zamieszczenie ogłoszenia
1,2,3,4,5,6,7,8,9 czerwca – możliwe otwarcie ofert, ale

konieczne zapewnienie, aby wykonawca miał pełne 7 dni
(zatem jeżeli publikacja ogłoszenia miała miejsce 1 czerwca
w samo południe, to upływ terminu na składanie ofert 8
czerwca nie może nastąpić wcześniej niż w południe)



Pytania do SWZ
Art. 284 ust. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom.

Obligatoryjne przesunięcie terminu, jeśli zamawiający uchybi
terminom na udzielenie wyjaśnień.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o
którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert
podlegających negocjacjom.



Jak liczyć terminy na złożenie zapytanie, na które 
zamawiający musi odpowiedzieć?

1. Wyznaczamy punkt na osi czasu, który określi nam termin dla wykonawcy
na zadanie „obligatoryjnego” pytania,

2. Punkt określi moment upływu terminu w rozumieniu kc na zadanie
„obligatoryjnego” pytania,

3. Konsekwentnie, jeśli upływ terminu następuje w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy – to zadanie pytania w kolejnym dniu (nie-
sobota, nie-dzień ustawowo wolny) następuje z zachowaniem terminu.

Przykład:
W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dzień składania ofert

przypada na 1 lipca. Punktem na osi czasu wyznaczającym upływ terminu
na złożenie przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, na który
zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi, przypada na 27
czerwca (4 dni wstecz od dnia składania ofert, bez wliczenia tego dnia,
dzień tygodnia o tej samej nazwie). Jeżeli dzień 27 czerwca przypadnie
na sobotę, niedzielę lub święto, złożenie wniosku w dniu następnym, tj.
28 czerwca (lub kolejnym w przypadku zbiegu soboty, niedzieli lub świąt),
nastąpi z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 Pzp.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia

Niedopuszczalne zmiany ogłoszenia i SWZ po upływie terminu
składania ofert.

Art. 286. 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia
oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie
się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie.
6. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert
albo ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza w
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.
9. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu
potrzeb i wymagań prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Art. 88 ust. 3
Udostępnienie ogłoszenia w miejscach, o których
mowa w ust. 1 [strona internetowa] (…), nie może
nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem
przypadku gdy zamawiający nie został
powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii
Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Art. 90 ust. 1
Zamawiający może zmienić ogłoszenie, przekazując
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie,
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Przepisy art. 87 i art. 88 stosuje się.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Art. 137 ust. 4
W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

Art. 137 ust. 5
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, udostępnienie
zmiany treści SWZ na stronie internetowej
prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed
publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z
wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został
powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej
otrzymania tego ogłoszenia.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Urząd Publikacji UE przekazuje następujące
informacje związane z zamieszczeniem
ogłoszenia:
a) Informacja automatyczna zwrotna

potwierdzająca otrzymanie ogłoszenia,
b) Informacja potwierdzająca przyjęcie

ogłoszenia wraz z wskazaniem daty kiedy
nastąpi publikacja,

c) Informacja o publikacji.

Od której informacji należy liczyć 48 godzin i
jakie znaczenie ma tutaj informacja z pkt b
tj. wskazanie daty publikacji?



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia

Jak zachować się w sytuacji, gdy pojawia

się zapytanie o istotnej treści

(wymagające zmiany SWZ i przesunięcia

terminu) a zamawiający nie zdąży z

zamieszczeniem zmiany ogłoszenia?

Należy rozważyć unieważnienie z art. 256.



Podmiotowe środki dowodowe



Podmiotowe środki dowodowe

a) Zmniejszenie liczby środków dowodowych

potwierdzających niepodleganie wykluczeniu a

mające postać oświadczeń, np. likwidacja

oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem

podatków i opłat lokalnych (w ich miejsce

wprowadzenie jednego oświadczenia

potwierdzającego aktualność informacji w

oświadczeniu wstępnym),

b) Racjonalizacja terminów w jakich muszą być

złożone podmiotowe środki dowodowe



Podmiotowe środki dowodowe

c) zmiany terminologiczne (PZP i
rozporządzenie nie posługują się już
pojęciami „dokumentów” – w ich miejsce
wprowadzono pojęcie „podmiotowych
środków dowodowych”),

d) wprowadzenie nowych środków
dowodowych powiązanych z nowymi
przesłankami wykluczenia z ustawy Pzp
(np. informacja z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie
art. 108 ust. 2 ustawy),



Podmiotowe środki dowodowe

e) Zerwanie z „niepisaną zasadą – jedna

przesłanka wykluczenia = jeden środek

dowodowy”; obecnie jedna przesłanka

wykluczenia z ustawy może być weryfikowana

przy pomocy więcej niż jednego dokumentu np.

KRK i oświadczenia

f) w podmiotowych środkach dowodowych dot.

potwierdzenia płatności składek etc. – żądanie

wraz z dokumentem wskazującym na zaległość

informacji o dokonaniu płatności.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) [NIEKARALNOŚĆ]
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a [sprzedajność, przekupstwo, płatna

protekcja], art. 250a Kodeksu karnego [nakłanianie do głosowania] lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [od 1
stycznia 2022 r.].
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
(…)



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa

obcego;

Poza zakresem przedmiotowym dotychczasowe: przestępstwa z art. 278-285
[kradzież, rozbój, wymuszenie] oraz art. 287-295 [oszustwa komputerowe,
paserstwo].
Przestępstwa z art. 181-188 [środowisko] i 218-221 [prawa pracownicze] kk
„spadły” do katalogu fakultatywnych przesłanek wykluczenia



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

2) [NIEKARALNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH]

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Pytania:

a) Jaki dokument na potwierdzenie niekaralności wykonawcy i „członków

zarządu” wykonawcy z państwa trzeciego?

b) W jakiej formie i postaci składamy KRK? Czy dopuszczalne jest złożenie

tego dokumentu w postaci skanu podpisanego właściwym podpisem

elektronicznym wykonawcy?



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przewiduje ogólną zasadę mającą

zastosowanie do wykonawców zagranicznych, zgodnie z którą, jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

o której mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1.

W tym kontekście należy zauważyć, że w rozporządzeniu w sprawie

podmiotowych środków dowodowych brak jest regulacji analogicznej do tej

przewidzianej w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu brak jest podobnej regulacji; w

związku z tym należy przyjąć, że do osoby mającej miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy wykonawca ma

siedzibę w Polsce, zastosowanie znajdą ogólne zasady składania informacji z

KRK. Innymi słowy, w takim przypadku wystarczające będzie złożenie KRK

takiej osoby. Oznacza to, że regulacja § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w

sprawie podmiotowych środków dowodowych nie znajdzie zastosowania do

wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, których członkowie

zarządu mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

3) [ZALEGŁOŚCI – WYROK LUB OST.DECYZA ADMINISTRACYJNA]

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie

w sprawie spłaty tych należności;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY:

BRAK ODRĘBNEGO DOKUMENTU (OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI

INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚW. Z ART. 125 UST. 1)



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) KRK (o podmiocie zbiorowym) – JAKO ŚRODEK KARNY,

B) OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚW. Z ART.

125 UST. 1 – JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY

Różny zakres regulacji dla podmiotów zbiorowych i osób fizycznych.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

5) [KONFLIKT INTERESÓW]

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

Przepis dotyczy:

a) Zakłócania konkurencji,

b) Zmowy przetargowej,

c) Grupy kapitałowej (w tym zmowy w ramach grupy).



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

5) [KONFLIKT INTERESÓW]

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

B) oświadczenie o aktualności (w zakresie zakłócenia konkurencji).



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

Wspomnianymi dokumentami mogą być w

szczególności umowy, wewnętrzne procedury lub

standardy, które gwarantują zarówno

niezależność, jak i poufność przy opracowaniu

ofert przez przedsiębiorców należących do tej

samej grupy kapitałowej (wyrok Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 maja 2009

r., C-538/07, Assitur, EU:C:2009:317, pkt 31) –

arg. z uzasadnienia rozp.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Art. 85 ust. 1 Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów doradzał lub w inny sposób był 
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, 
zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że 
udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które 
przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego 
podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin 
na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki 
mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm


Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) INFORMACJA ZUS/KRUS/US



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę:

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub

za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o

którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn

zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b)będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę

grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną;



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć

wykonawcę:

3)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w

pkt 2 lit. a lub b;

4)

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

Art. 109 ust. 3

„Fakultatywne wykluczenie” w ramach fakultatywnych podstaw wykluczenia.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może

nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty

nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub

składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna

lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca

do wykonania zamówienia.



„Self-cleaning”

a) doprecyzowanie przesłanek self-cleaning,

b) doprecyzowanie, z których przesłanek wykluczenia można się

„samooczyścić”,

c) „obiektywizacja” czynności wykluczenia.

Art. 110 ust. 2

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) [zadośćuczynienie] naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody

wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) [wyjaśnienie i współpraca] wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności

związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,

lub zamawiającym;



„Self-cleaning”

3) [kroki organizacyjne] podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i

kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)zreorganizował personel,

c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub

standardów.

Założenie tych zabiegów jest takie, aby samooczyszczenie było realne! I nie

polegało na zabiegach pozornych wynikających wyłącznie z chęci uzyskania

zamówienia.



„Self-cleaning”

Art. 110 ust. 3

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których

mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli

podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są

wystarczające [w ocenie zamawiającego] do wykazania jego rzetelności,

zamawiający wyklucza wykonawcę.



Warunki udziału w postępowaniu

Art. 112 ust. 2

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Art. 113

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie

gospodarczym zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący

działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów

zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę

lub miejsce zamieszkania.



Środek dowodowy na potwierdzenie 
przesłanki z art. 112 ust. 2 pkt 1 

§ 6 rozporządzenia o środkach dowodowych

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

dotyczących zdolności do występowania w obrocie

gospodarczym, zamawiający może żądać od wykonawcy

prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową

dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego

z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.



Podmiotowe środki dowodowe

Art. 7 pkt 17

Definicja podmiotowych środków dowodowych -

należy przez nie rozumieć środki służące

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia,

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o

którym mowa w art. 125 ust.1;



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 1.

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy,

• lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi
umocowanie do reprezentowania”,

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 2

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy,

• lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania,

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 5

Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w
ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.

Technicznie – cyfrowe odwzorowanie także jest
dokumentem elektronicznym, ale inna jest jego
funkcja w postępowaniu.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 3

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w
przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania –
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 1

• Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy [oświadczenie
wykonawców działających wspólnie],

• oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,

- niewystawione przez upoważnione podmioty,

• oraz pełnomocnictwo

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku
postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 2

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,

• oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,

-niewystawione przez upoważnione podmioty

• lub pełnomocnictwo,

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 3

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

§ 7 ust. 4 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może
dokonać również notariusz.



Zakres stosowania przepisów

Art. 266
Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem
przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2,
art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art.
130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art.
265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

Do zamówień klasycznych krajowych stosuje się:
a) przepisy działu I,
b) przepisy działu II (z wyjątkiem tych wskazanych w art. 266),
c) przepisy działu VII,
d) przepisy działu IX i X.
Do zamówień klasycznych krajowych stosuje się przepisy działu IV

(jeśli zamawiający wyraża wolę skorzystania z opisanych tam
instrumentów).



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie 
podstawowym

Art. 273 ust. 1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający

może żądać podmiotowych środków dowodowych na

potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji.

2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa

w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie 
podstawowym

Art. 274 ust. 1
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Art. 274 ust. 2
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po
ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.



„Obligatoryjność przesłanek wykluczenia”

Podstawy 
wykluczenia z 
art. 108 pzp

Podstawy 
wykluczenia z 
art. 109 pzp

Warunki udziału 
w postępowaniu 
(art. 112 pzp)



Środki dowodowe (zamówienia podprogowe)

Oświadczenie  art.125 
ust.1

ZAWSZE SKŁADANE WRAZ 
Z OFERTĄ

Podmiotowe środki dowodowe:

a) Przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne – art. 108,

b) Przesłanki wykluczenia 
fakultatywne – art. 109,

c) Warunki udziału w postępowaniu



Oświadczenie z art. 125 ust. 1

Oświadczenie z art. 125 nie jest podmiotowym środkiem

dowodowym!

Bezwzględnie - oświadczenie wykonawcy winno się

znaleźć w każdej ofercie!

Oświadczenie składają także podmioty trzecie.

Każdy z podmiotów podpisuje własne oświadczenie.



Aktualność

Jak wynika z brzmienia art. 274 ustawy Pzp, składane w

odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe winny być aktualne na dzień ich

złożenia. Aktualność, o której mowa wyżej, należy więc

odnosić do stanu teraźniejszego tj. obowiązującego na

dzień złożenia określonego dokumentu, który

odzwierciedla istniejący stan faktyczny.



Aktualność

Należy przy tym przypomnieć, iż założeniem ustawodawcy
odnoszącym się do „aktualności” podmiotowych środków
dowodowych jest, aby warunki udziału w postępowaniu
oraz okoliczności związane z niepodleganiem wykluczeniu
były spełnione w toku całego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Składany przez wykonawcę
podmiotowy środek dowodowy winien zatem potwierdzać
niezmienność okoliczności związanych ze spełnianiem
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i
niepodleganiem wykluczeniu, wykazywanych na
wcześniejszym etapie postępowania (w szczególności zaś
jego treść nie powinna wskazywać, że taka ciągłość nie
wystąpiła).



Problemy praktyczne 

Podmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą, w

okolicznościach gdy zamawiający tego nie dopuścił.

Jaki powinien być kierunek działania?

1. Liberalny – analizujemy dokumenty,

2. „Ortodoksyjny”  - zamawiający ignoruje dokumenty

(bo o nie nie występował, i wzywa o podmiotowe

środki dowodowe zgodnie z art. 274),

3. „trzecia droga”.



Norma z art. 127 ust. 2

Art. 127 ust. 2 ustawy Pzp

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.



Problemy praktyczne 

Jak postąpić w sytuacji, gdy zamawiający nie wymaga

podmiotowych środków dowodowych i zakończył ocenę

ofert.

Jaki powinien być kierunek działania?

1. Zamawiający wskazuje ofertę najwyżej ocenioną (i

kieruje wezwanie o potwierdzenie aktualności z art.

125 ust. 1 ),

2. Zamawiający, w ogóle nie wskazuje oferty najwyżej

ocenionej i nie wzywa o potwierdzenie aktualności,

3. Zamawiający, nie wskazuje oferty najwyżej ocenionej,

ale wzywa o potwierdzenie aktualności?



Konsorcja

Art. 117 ust. 1

Zamawiający może określić szczególny,

obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia warunków udziału w

postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione

charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.



Orzeczenie di Fermo – Łączenie potencjałów,
czyli kiedy można sumować np. doświadczenie

Nie można oczywiście wykluczyć, że istnieją szczególne roboty
budowlane, które wymagają pewnych kwalifikacji niemożliwych do
uzyskania poprzez połączenie niższych kwalifikacji wielu
podmiotów. W takiej sytuacji instytucja zamawiająca może w
uzasadniony sposób wymagać, aby minimalny poziom kwalifikacji
został osiągnięty przez jeden podmiot gospodarczy lub stosownie do
okoliczności przez odwołanie się do ograniczonej liczby podmiotów
gospodarczych, na mocy art. 44 ust. 2 akapit drugi dyrektywy
2004/18, o ile wymóg ten jest związany z przedmiotem danego
zamówienia i jest w stosunku do niego proporcjonalny.

Jednakże, ponieważ taki przypadek stanowi nadzwyczajną sytuację,
dyrektywa 2004/18 sprzeciwia się temu, aby wskazany wymóg stał się
ogólną zasadą na mocy prawa krajowego, jak ma to miejsce w
przypadku art. 49 ust. 6 dekretu ustawodawczego nr 163/2006”.

Motyw 33, 35-36; Wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-94/12 Provincia di Fermo, ECLI:EU:C:2013:646
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Orzeczenie di Fermo

Trybunał podkreślił ogólną zasadę łączenia
potencjałów konsorcjantów zwrócił jednocześnie
uwagę, iż w przypadku specyficznych zamówień
można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych
kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z
konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez
proste połączenie potencjałów. Wówczas zamawiający
może wymagać aby pewien minimalny poziom
kwalifikacji (np. w postaci ilości wykonanych
zamówień) został wykazany wyłącznie przez jednego
konsorcjanta. Warunkiem jest oczywiście
proporcjonalność takiego wymogu do celów
zamówienia.
Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Provincia di fermo (wyrok z dnia 10 października 2013 
r. sygn. C-94/12). 
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Konsorcja

Art. 117 ust. 2

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,

dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Art. 117 ust. 3

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.



Konsorcja

Art. 117 ust. 4
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

Dokument nie jest wymagany w każdym przypadku, a
tylko wtedy gdy zamawiający postawił określone
warunki.



Orzeczenie ESAPROJEKT-rzeczywiste doświadczenie

„Tym samym, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy
oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego
wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie
działań, które były wymagane od tej grupy w ramach
danego zamówienia publicznego”.

„Nie dopuszcza [się], by wykonawca biorący indywidualnie
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym,
jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego
realizacji”

Motyw 60 i 65; Wyrok z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu
Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2017:338
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Z dorobku orzeczniczego TSUE (orzeczenie z dnia
z dnia 4 maja 2017r., C-387/14) wynika, że
doświadczenie zawodowe jest przypisane temu
podmiotowi, który faktycznie je nabył, a więc
temu, który realnie wykonywał czynności
wchodzące w skład świadczenia, z którego
doświadczenie wywodzi.

KIO 996/18
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Art.. 117 ust. 4

Czy spółka cywilna powinna złożyć

oświadczenie informujące o podziale

zadań pomiędzy wspólników?



Konsorcja

§ 9 ust. 3 rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót

budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi

wykonawcami, wykaz:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy dostaw lub usług, w

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których

wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy



Konsorcja

Art. 125 ust. 4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,

składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 2

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach podmiotów

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 3

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z

wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 4
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu

udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania

przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.



Podmioty trzecie

Art.. 119

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez

podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów

selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały

przewidziane względem wykonawcy.



Podmioty trzecie

§5 pkt 1 rozporządzenia

Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej podmiotów

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.

118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3–7 [bez

2 – grupa kapitałowa] oraz ust. 2, dotyczących tych

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.



Podmioty trzecie

Art.. 123

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.



Zasady dodatkowe
§ 3 rozporządzenia

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi

unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu, może zamiast podmiotowych

środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1

pkt 1, 2 lub 4–6, żądać oświadczenia wykonawcy o

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

wskazanych przez zamawiającego.



Zasady dodatkowe
§ 10 rozporządzenia

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji zamawiający może, zamiast

podmiotowych środków dowodowych, o których

mowa w § 6–9, żądać oświadczenia wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

lub kryteriów selekcji.



Podmiotowe środki dowodowe (warunki 
udziału w postępowaniu – zdolność 

techniczna)
Istotne zmiany w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej:

Włączenie w skład podmiotowych środków dowodowych dotychczasowego

katalogu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy,

usługi, roboty budowlane – spełniają oczekiwania zamawiającego

Próbki, opisy, fotografie, certyfikaty ISO etc – będą co do zasady

podmiotowymi środkami dowodowymi.

Przedmiotowe środki dowodowe definiowane będą przez funkcje, które

pełnią w postępowaniu.

Oznacza to, że w zależności od dokonanego w SWZ opisu – np. certyfikat

ISO może być podmiotowym lub przedmiotowym środkiem dowodowym.



Przedmiotowe środki dowodowe

Regulacja dotycząca przedmiotowych środków

dowodowych uległa zmianie w znacznym zakresie.

Zasadą będzie, że przedmiotowe środki dowodowe:

A.wykonawca składa wraz z ofertą,

B. przedmiotowych środków dowodowych, co do zasady,

nie uzupełnia się,

C.zamawiający może uzupełnić (ale nie poprawić)

przedmiotowy środek dowodowy jeżeli wskaże to w

dokumentach zamówienia (a środek dowodowy nie

będzie decydował o przyznaniu punktów w ramach

kryteriów oceny ofert).



Tryb podstawowy (wariant I i II)



Tryb podstawowy

Nowy tryb podstawowy – zawiera 3 różniące się procedury

Art. 275
Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji
[jak typowy przetarg nieograniczony]

2) może negocjować treść ofert w celu ulepszenia treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział
taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza
wykonawców do składania ofert dodatkowych [jak przetarg
nieograniczony „z dogrywką”]

3) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia [nietypowy
dialog konkurencyjny]



Kiedy wariant II?

Art. 281 ust. 1 pkt 4 – [treść SWZ]

informacja czy zamawiający przewiduje

wybór oferty najkorzystniejszej wraz z

możliwością prowadzenia negocjacji

Niewskazanie możliwości w SWZ –

uniemożliwia przejście do negocjacji,

wskazanie możliwości – dopuszcza (ale

nie przesądza negocjacji)



Tryb podstawowy I 

(typowy schemat) 

80

Wszczęcie 
postępowania 

(zamieszczenie 
ogłoszenia i SWZ)

Faza pytań do 
SWZ i odpowiedzi 

zamawiającego

Składanie ofert

Badanie i ocena 
merytoryczna ofert

Wskazanie oferty 
najwyżej ocenionej

Wezwanie 
wykonawcy o 

złożenie środków 
dowodowych 

Wybór oferty 
najkorzystniejszej



Tryb podstawowy I 

(zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych) 
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Wszczęcie 
postępowania 

(zamieszczenie 
ogłoszenia i SWZ)

Faza pytań do 
SWZ i odpowiedzi 

zamawiającego

Składanie ofert

Badanie i ocena 
merytoryczna ofert Wybór oferty 

najkorzystniejszej



Tryb podstawowy II 

(typowy schemat) 
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Wszczęcie 
postępowania 

(zamieszczenie 
ogłoszenia i SWZ)

Faza pytań do 
SWZ i odpowiedzi 
zamawiającego

Składanie ofert

Badanie i ocena 
merytoryczna ofert

Wskazanie oferty 
najwyżej 
ocenionej

Negocjacje

Zaproszenie do 
złożenia ofert 
dodatkowych

Ocena ofert

Wskazanie oferty 
najwyżej 
ocenionej

Wybór oferty 
najkorzystniejszej



Tryb podstawowy II 

(BRAK ŻĄDANIA PODMIOTOWYCH ŚR. DOWODOWYCH) 
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Wszczęcie 
postępowania 

(zamieszczenie 
ogłoszenia i SWZ)

Faza pytań do 
SWZ i odpowiedzi 
zamawiającego

Składanie ofert

Badanie i ocena 
merytoryczna ofert

Wskazanie oferty 
najwyżej 
ocenionej

Negocjacje

Zaproszenie do 
złożenia ofert 
dodatkowych

Ocena ofert

Wybór oferty 
najkorzystniejszej



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie 
podstawowym

Art. 274 ust. 1
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Art. 274 ust. 2
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po
ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.



Tryb podstawowy II 

(art. 274 ust. 2) 
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Wszczęcie 
postępowania 

(zamieszczenie 
ogłoszenia i SWZ)

Faza pytań do 
SWZ i odpowiedzi 
zamawiającego

Składanie ofert

ART. 274 ust. 2

PODMIOTOWE 
ŚRODKI 

DOWODOWE OD 
WSZYSTKICH

WYKONAWCÓW

Badanie i ocena 
merytoryczna ofert

Wskazanie oferty 
najwyżej 
ocenionej

Negocjacje
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Precedura odwrócona w zamówieniach „krajowych”?

a. Wyłącznie w postaci elektronicznej

(wyjątki art. 65 Pzp),

b. Dopuszczalne podpisy:

• Kwalifikowany podpis elektroniczny,

• Podpis zaufany,

• Podpis osobisty.



Składanie ofert

c. Do oferty załącza się ponadto:

• oświadczenie z art. 125 ust. 1 (o

niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji),

• zobowiązanie podmiotu trzeciego,

• ew. przedmiotowe środki dowodowe,

• ew. oświadczenie z art. 117 ust. 4.



Ocena ofert

Typ II
Jeśli zamawiający zamierza przeprowadzić negocjacje, o wynikach 

oceny ofert zamawiający informuje niezwłocznie [przed 
negocjacjami] wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne.

Art. 287 ust. 3
W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający
informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o
wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji
przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej
punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcnrsg4


Kiedy negocjacje się zaczynają?

Art. 288
1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt

2 i 3, zamawiający może ograniczyć liczbę
wykonawców, których zaprosi do negocjacji
ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby
zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
zamawiający wskazuje, w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz odpowiednio w SWZ albo w
opisie potrzeb i wymagań, kryteria oceny ofert,
które zamierza stosować w celu ograniczenia
liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji.



Kiedy negocjacje się zaczynają?

Art. 289 ust. 1
1. W przypadku, o którym mowa w art. 275

pkt 2, zamawiający może zaprosić, (…)
jednocześnie wykonawców do negocjacji
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one
odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił
kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2,
zaproszenie kieruje do tych wykonawców,
których oferty spełniają w najwyższym
stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej
przez zamawiającego.



Kiedy negocjacje się zaczynają?

W negocjacjach nie obowiązuje
pisemność postępowania, ani
elektroniczny sposób komunikacji.

Negocjacje są poufne.
Zamawiający zapewnia równe
traktowanie wykonawców (oznacza to w
szczególności: przekazywanie tych
samych informacji i tych samych
dokumentów wszystkim wykonawcom).



Czego negocjacje dotyczą?

Art. 278
W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, 

negocjacje treści ofert:

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści

ofert, które podlegają ocenie w ramach

kryteriów oceny ofert.

…jednocześnie…

może negocjować treść ofert w celu ich

ulepszenia (art. 275 pkt 2)



Ocena ofert

Art. 289 ust. 5.

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji

wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia

negocjacji, a w przypadku, o którym mowa w art.

275 pkt 2, również kryteria oceny ofert, w ramach

których będą prowadzone negocjacje w celu

ulepszenia treści ofert.



Zakres dopuszczalnych zmian oferty

Przykład 3 kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji,
aspekty techniczne (dodatkowe funkcjonalności).
Rodzaj zamówienia: dostawa.
a) Podwyższenie ceny oferty, ale skrócenie terminu

realizacji i poprawienie aspektów technicznych,
reszta bez zmian – ZM. NIEDOZWOLONA

b) Obniżenie ceny oferty, zmiana przedmiotu
zamówienia na nieco gorszy ale spełniający wymogi
SWZ, reszta bez zmian – ZM. NIEDOZWOLONA,

c) Skrócenie terminu realizacji, reszta bez zmian – ZM.
DOZOWOLONA,

d) Podwyższenie ceny, znacznie lepszy produkt, reszta
bez zmian – ZM. NIEDOZWOLONA.



Zakończenie negocjacji

Art. 293 ust. 1
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu, o
zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania
ofert dodatkowych.

Niezależnie od przebiegu negocjacji –
zamawiający zaprasza wszystkich do składania
ofert dodatkowych.
Zamawiający wyznacza termin na złożenie
oferty.



Zakończenie negocjacji

Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert

dodatkowych z uwzględnieniem czasu

potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że

termin ten, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia

przekazania zaproszenia do składania ofert

dodatkowych (art. 296 ust. 1).



Co to są oferty dodatkowe?

Nie ma obowiązku składania ofert dodatkowych – w
przypadku jej niezłożenia obowiązuje oferta
podstawowa.

Art. 296 ust. 2 Wykonawca może złożyć [ALE NIE MUSI!]
ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w
zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w
zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może
być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. [bo
jeśli jest mniej korzystna choćby w jednym kryterium
to oferta dodatkowa podlega odrzuceniu].



Co to są oferty dodatkowe?

Art. 296 ust. 2 (…) Oferta przestaje wiązać wykonawcę w
zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
[KLUCZOWE USTALENIE ZNACZENIA TEGO ZDANIA],
[Co w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę dodatkową
„tańszą” ale zostaje ona oceniona jako oferta z ceną rażąco
niską – odrzucamy tylko dodatkową, czy całość skoro oferta
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie już nie wiąże].

Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w
którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.



Nowe instytucje –
termin związania ofertą i 

wadium



Termin związania ofertą

Art. 307 ust. 1

Wykonawca jest związany ofertą do upływu

terminu określonego datą w dokumentach

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia

upływu terminu składania ofert, przy czym

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest

dzień, w którym upływa termin składania ofert.

To zamawiający określa datą upływ terminu

To zamawiający jest „właścicielem” terminu



Termin związania ofertą

Art. 307 ust. 2

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty

nie nastąpi przed upływem terminu związania

ofertą określonego w dokumentach zamówienia,

zamawiający przed upływem terminu związania

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30

dni.



Termin związania ofertą

Art. 307 ust. 3
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym
mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą

Art. 226 ust. 1 Oferta odrzucona, gdy:
pkt 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą;

pkt 13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na
wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;



Wadium

Art. 97 ust. 5. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert i utrzymuje

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania

ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

Ust. 6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest

dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo,

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego

wadium na przedłużony okres związania ofertą



Wadium

Art. 98 ust. 1
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia



Wadium

Art. 98 ust. 2
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca
wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin
do jego wniesienia.



Nowe obowiązki informacyjne



Nowe obowiązki informacyjne

1.Zakres informacji z otwarcia ofert
(art. 222),

2.Udostępnianie ofert,
3. Informacja dla Prezesa UZP (art.

81),
4.Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art.

448)



Zakres informacji z otwarcia ofert

Art. 222
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert

zamieszcza informacje o:
a. wykonawcach (nazwa podmiotu, adres

etc.),
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Ale… zasada przejrzystości!
Jak postąpić z plikiem, o którym można

przypuszczać, że „miał być” ofertą a nie
można się zapoznać z jego treścią?



Udostępnianie ofert

Art. 74
1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany

na wniosek. (a z art. 73 ust. 1 wiemy, że oferty są
załącznikiem do protokołu)

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z
uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2
zdanie drugie



Informacja Prezesa

Art. 81
Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu

informację o (…) ofertach, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia otwarcia
odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych
albo ofert wstępnych lub ostatecznych albo
unieważnienia postępowania.

Ile razy w trybie podstawowym (II)
zamawiający winien poinformować UZP o
przebiegu postępowania?



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 448

Zamawiający, w terminie 30 dni od

wykonania umowy, zamieszcza w

Biuletynie Zamówień Publicznych

ogłoszenie o wykonaniu umowy, na

zasadach określonych w dziale III

rozdziale 2.



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 448

Co to jest wykonanie umowy?
Co z umowami zawartymi na czas

nieoznaczony?
Czy, a jeśli tak w jaki sposób informujemy o

wykonaniu umów ramowych i zamówień
wykonawczych?

Co jeśli w terminie 30 dni nie mamy
wszystkich informacji potrzebnych do
zamieszczenia ogłoszenia?
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