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Wprowadzenie do zamówień publicznych

• Rynek zamówień publicznych w Polsce.

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ma
niebagatelne znaczenie dla rozwoju potencjału polskiej gospodarki. Istotna rola, jaką zamówienia
publiczne pełnią w różnych jej sferach, począwszy od podstawowej kwestii racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi czy też skutecznego wydatkowania środków unijnych,
poprzez zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, dbanie
o przejrzystość i efektywność procedur, aż po pobudzanie innowacyjności gospodarki skłania do
poświęcenia należytej uwagi właściwemu kształtowaniu systemu zamówień publicznych. Ważne w
tym obszarze jest systematyczne rozwijanie wiedzy dotyczącej zasad i procedur oraz promowanie
dobrych praktyk.



Zakres regulacji objętej ustawą wyznaczyły podstawowe przesłanki, do których zaliczamy: 
• 1) powszechność stosowania – dążenie do powszechności stosowania jej przepisów przy wydatkowaniu środków

publicznych;
• 2) jawność postępowania – wprowadzenie jawności i przejrzystości postępowania o zamówienia publiczne;
• 3) uczciwość konkurowania – stworzenie regulacji gwarantującej uczciwą konkurencję przy udzielaniu i realizacji

zamówień publicznych;
• 4) równość traktowania oferentów – wprowadzenie gwarancji równego traktowania wykonawców (odstąpienie

od stosowania preferencji krajowych);
• 5) kontroli procesu zamówień – wprowadzenie kontroli udzielania zamówień publicznych (kontroli realizowanej przez

uczestników oraz kontroli instytucjonalnej realizowanej przez Prezesa Urzędu i inne uprawnione organy kontroli),
• 6) zgodności regulacji krajowych z regulacjami UE – dostosowanie krajowej regulacji prawnej zamówień publicznych

do wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej i innych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska;

• 7) samodzielności zamawiającego – samodzielność zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.



• Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej stanowiły zawsze bardzo istotną część polityki
gospodarczej oraz ważny instrument wdrażania zasad wspólnego rynku.

• Zakres regulacji prawa zamówień publicznych istotnie zmienił się przez blisko 60 lat
funkcjonowania tegoż rynku. Głównymi czynnikami wywierającymi wpływ na rozwój prawa
zamówień publicznych w Unii Europejskiej były: rozszerzanie się UE na kolejne państwa
członkowskie, zmieniająca się sytuacja gospodarcza, a także – w dużym stopniu –
protekcjonistyczna polityka gospodarcza państw członkowskich, które dość niechętnie otwierały
swoje rynki na przedsiębiorców z innych państw, a w przypadku istnienia wspólnotowych regulacji
prawnych czyniły wiele, by skutecznie ominąć obowiązujące przepisy.

• Mimo faktu, że prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej ma już ponad 40 lat, instytucje
unijne nadal pracują nad usprawnieniem i zwiększeniem efektywności sytemu zamówień
publicznych



• Celem wprowadzenia regulacji dotyczących zamówień publicznych na szczeblu wspólnotowym
jest nie tylko koordynacja procedur udzielania zamówień w poszczególnych państwach
członkowskich, ale przede wszystkim stworzenie warunków efektywnej konkurencyjności na
unijnym rynku wewnętrznym, bez preferencji krajowych, co z kolei przekłada się na wzmacnianie
swobód gospodarczych, takich jak swoboda przepływu towarów, swoboda świadczenia usług czy
też swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oraz umacnia traktatowy zakaz
niedyskryminacji.

• W wyroku z dnia 18 października 2001 r. w sprawie C-19/00 Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wskazał, iż celem koordynacji na szczeblu UE procedur udzielania zamówień
publicznych jest zniesienie barier w swobodnym przepływie usług i towarów, a w konsekwencji
ochrona interesów tych przedsiębiorców pochodzących z państw członkowskich UE, którzy chcą
oferować swoje towary lub usługi zamawiającym z innych państw członkowskich5. Prawo
zamówień publicznych spełnia więc fundamentalne zadania, starając się zagwarantować
urzeczywistnienie podstawowych zasad 42traktatowych, w tym zasad rynku wewnętrznego, jako
obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób,
usług i kapitału.



System źródeł prawa

System zamówień publicznych w Unii Europejskiej zbudowany jest hierarchicznie,
obejmując trzy płaszczyzny:
• 1) prawa pierwotnego Unii Europejskiej, gdzie obecnie w Traktacie o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej znajdziemy zasady, które należy odnieść do zamówień publicznych,
• 2) prawa wtórnego Unii Europejskiej, a więc dyrektyw zamówieniowych,
• 3) prawa krajowego państw członkowskich:
• – implementującego ww. dyrektywy,
• – zgodnego z Porozumieniem w sprawie Zakupów Rządowych, czyli tzw. GPA (ang.

Government Procurement Agreement), umowy wielostronnej zawartej w ramach
Światowej Organizacji Handlu



Pojęcie zamówienia i progi stosowania przepisów 
ustawy Pzp.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

• zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest 
nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;

• zamówieniu klasycznym - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego 
subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

• zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - należy przez to rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia 
sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 
2014/25/UE;

• zamówieniu sektorowym - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia 
jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4;

• zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego 
publicznego lub zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem są:

• a) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania,

• b) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania,

• c) roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, o którym mowa w lit. a i b, i wszystkich jego 
części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu lub usługi,

• d) roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, newralgiczne roboty budowlane lub newralgiczne 
usługi.



Art. 2. [Zamówienia objęte regulacją]
• 1. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:
• 1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość 

jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających 
publicznych;

• 2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość 
jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;

• 3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość 
jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych 
oraz zamawiających sektorowych;

• 4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość 
jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających 
subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6.



• Art. 3. [Progi unijne]
• 1. Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w:
• 1) art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 
28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/24/UE",

• 2) art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 
z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE",

• 3) art. 8 dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i 
usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i 
zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z 
późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2009/81/WE"

• - aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na 
podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68
dyrektywy 2009/81/WE.



Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie 

w trybie krajowym – zgodność z zasadami: 

Uczciwa konkurencja, Równe traktowanie, 

Jawność postępowania, Efektywność. 



Zasady udzielania zamówień publicznych.

• Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji, przejrzystości i 
proporcjonalności.

• Zasada jawności postępowania.

• Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.

• Zasada efektywności.



• Art. 16. [Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o 
udzielenie zamówienia]

• Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób:

• 1)  zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców;

• 2)  przejrzysty;

• 3) proporcjonalny.



• Art. 17. [Zasady udzielania zamówienia]
• 1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:
• 1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną

charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może
przeznaczyć na jego realizację, oraz

• 2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych,
środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest
możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych
nakładów.

• 2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
• 3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania

o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i
obiektywizm.



• Art. 18. [Jawność postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczony dostęp do informacji; zakaz ujawniania tajemnicy
przedsiębiorstwa; udostępnianie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych]

• 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

• 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w ustawie.

• 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

• 4. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

• 5. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:

• 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,

• 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2

• - w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali,
widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez
biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli
zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile
wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

• 6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.



• Art. 19. [Sposób wykonania przez zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych
osobowych; realizacja przez zamawiającego obowiązku zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
wpływ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo na treść postanowień umowy]

• 1. Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

• 2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

• 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.

• 4. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust. 2 i
3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe
dotyczą.

• 5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.



• Art. 20. [Forma postępowania o udzielenie zamówienia; język postępowania]
• 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
• 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
• 3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach

zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej
negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w
którym zamówienie jest udzielane.

• 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty
oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie
jest udzielane.



Zasada uczciwej konkurencji
• Warunki udziału w postępowaniu związane i proporcjonalne do

przedmiotu zamówienia
• Niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
• Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu uwzględniający niezbędny czas na ich przygotowanie i
złożenie

• Obowiązek przedłużenia terminu składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian we wnioskach/ofertach jeżeli jest to konieczne

• Obowiązek odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji

• Obowiązek wykluczenia z postępowania wykonawcy jeżeli jego udział w
postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji



Równe traktowanie wykonawców

• Zasada ta została wprost wyrażona w art. 32 Konstytucji RP: wszyscy są
wobec prawa równi to znaczy że:

• podmioty znajdujące się w takiej samej lub podobnej sytuacji należy
traktować tak samo,

natomiast

• podmioty znajdujące się w sytuacji odmiennej należy traktować
odmiennie.



Równe traktowanie wykonawców
• Równy dostęp do informacji o zamówieniu
• Jednakowe wymagania dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego
• Jednakowe informacje i przekazywane w tym samym czasie przez zamawiającego

w toku postępowania potencjalnym oferentom
• Jednakowe zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i

innych
• Warunki zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty omówione i

opisane na etapie prowadzonego postępowania

• Przestrzeganie zasady równego traktowania polega przede wszystkim na
stosowaniu wobec wszystkich wykonawców jednej miary, czyli stawianiu takich
samych wymagań, takiej samej weryfikacji ich spełniania oraz konsekwencji w
ich egzekwowaniu.



Plan postępowań o udzielenie zamówienia.



• W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, plan postępowań został uregulowany w art. 23 rozdziału 3
w dziale I tej ustawy.

• Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni, o
których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego
przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o
udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym
roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2,
oraz na stronie internetowej zamawiającego.



sposobu upublicznienia planu postępowań 
• Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, 
są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu nie tylko 
na swojej stronie internetowej – tak jak w poprzednio 
obowiązującym stanie prawnym – ale także w Biuletynie 
Zamówień Publicznych (zwanym dalej „BZP”). 

• Obowiązek publikacji planu postępowań w BZP implikuje 
konieczność korzystania przez zamawiającego w tym 
zakresie z portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych (zwanego dalej „UZP”) przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 



wprowadzenia wzoru planu postępowań 
• W art. 23 ust. 6 ustawy Pzp została zawarta delegacja ustawowa dla 

ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze 
rozporządzenia, wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. W 
stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2021 r. nie istniał 
odgórnie określony, jednolity wzór takiego planu. 

• Wzór planu zamówienia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru 
planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r., poz. 2362) . 

• Wzór planu postępowań, poprzez stworzenie jego graficznego ujęcia, ma 
na celu standaryzację wprowadzanych danych, jak również służyć ma 
zapewnieniu prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji 
zawartych w sporządzanym planie. 



• Czym jest plan postępowań 
• W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem

postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku
finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez
zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów
publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, w
terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu
finansowego. Plan postępowań odzwierciedla zamiar tych
zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w danym roku finansowym i podlega upublicznieniu w BZP
oraz na stronie internetowej zamawiającego.



• Na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji prawnej, przepisy ustawy Pzp
wskazują na plany postępowań o udzielenie zamówień, a nie na plany
zamówień publicznych. Obowiązek sporządzenia i publikacji planu postępowań
dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek
stosowania przepisów ustawy Pzp. Zamawiający nie są zatem zobowiązani do
uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie
przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych, jak również zamówień
wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

• W planie postępowań zamawiający powinien zgromadzić wszystkie – znane w
dacie jego sporządzania – roboty budowlane, dostawy lub usługi, które będą
przedmiotem przyszłych postępowań, co ma szczególne znaczenie w kontekście
zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy czy też zaniżenia wartości zamówienia (por. art. 29 ustawy Pzp). Przy
czym w planie zamówień zamieszcza się zamówienia, których proces udzielenia
sfinalizuje się w danym roku finansowym, jak również takie, które zostaną
zrealizowane w następnych latach.



• Najbardziej pożądaną funkcją i równocześnie efektem
planowania jest uzyskanie oszczędności. Planowanie
pozwala zapewnić weryfikację potrzeb, ustalenie
priorytetów i strategii działania. Oszczędności wynikają w
takim przypadku głównie z faktu podejmowania
świadomych decyzji zakupowych, które nie opierają się
wyłącznie na zaspokajaniu doraźnych potrzeb, a pozwalają
spojrzeć na proces zakupowy szerzej. Dodatkowo
wprowadzenie planowania w skali kraju powinno zachęcić
poszczególnych zamawiających do podejmowania
wspólnych działań, co również powinno przyczynić się do
powstania oszczędności (Penc-Pietrzak, 2010).



• Planowanie to:

- obowiązek identyfikacji zamówień strategicznych i określenia  dla nich 
strategii zakupowych przez centralne organy 

- aktualizacja rocznych planów postępowań

- możliwość organizacji spotkań z wykonawcami dot. planów  zakupowych



• Plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać co najmniej informacje
wskazane w ust. 3 komentowanego artykułu. Może on zawierać informacje dodatkowe.

• Wymagany bezwzględnie zakres informacji, które powinny zostać ujęte w planie, dotyczy:

–przedmiotu zamówienia – należy wskazać ogólnie, czego zamówienie będzie dotyczyć, nie jest
wymagane dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, gdyż opis przedmiotu zamówienia należy
zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

–rodzaju zamówienia według podziału na roboty budowlane, usługi czy dostawy;

–przewidywanego trybu udzielenia zamówienia lub innych procedur udzielenia zamówienia
(konkurs, dynamiczny system zakupów);

–orientacyjnej wartości zamówienia – podobnie jak w przypadku przedmiotu zamówienia
informacja o wartości ma charakter wstępny, orientacyjny i nie jest wymagane na tym etapie
oszacowanie wartości zgodnie z odpowiednimi przepisami;

–przewidywanego terminu wszczęcia postępowania.

• Plan powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym
przez ministra właściwego ds. gospodarki na podstawie delegacji ustawowej.



• Plan postępowań nie obejmuje zamówień o wartościach poniżej
130 000 zł.

• Aktualna w tym zakresie pozostaje opinia UZP Przygotowanie
przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień:
„W świetle art. 13a ustawy Pzp publikacja planów postępowań
dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których realizuje
się obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp. Zamawiający
nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań
zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty
30 000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku
stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 ustawy Pzp
oraz innych przepisów szczególnych. Przywołany przepis wskazuje
bowiem na plany postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, a nie plany zamówień publicznych”.



• Nałożony obowiązek przygotowania przez zamawiających planów postępowań
jest elementem procesu, którego celem jest usystematyzowanie prowadzonych
przez zamawiającego postępowań, a także zachowanie spójności
podejmowanych w tym celu działań. Stanowi jedną z czynności
przygotowawczych do udzielenia zamówienia publicznego, która niewątpliwie
wpłynie na zwiększenie transparentności i przejrzystości postępowań o
udzielenie zamówień publicznych.

• Plan postępowań stanowi również jasną informację dla wykonawców
zainteresowanych działalnością na rynku zamówień publicznych. Wprowadzenie
obowiązku publikacji planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
umożliwi wykonawcom przygotowanie się do postępowań z wyprzedzeniem,
rozplanowanie i alokację posiadanych zasobów w czasie. W konsekwencji może
on pozwolić na takie planowanie działań w ramach prowadzonej działalności, by
zwiększyć aktywność określonych wykonawców w sferze zamówień publicznych,
co wprost może przełożyć się na wzrost konkurencyjności postępowań
przetargowych.



Podmioty zobowiązane do sporządzania planów postępowań 

• W ustawie Pzp zakres podmiotowy obowiązku sporządzania
planu postępowań nie uległ zmianie. W dalszym ciągu
obowiązek ten dotyczy trzech grup zamawiających
publicznych – tj.: (1) jednostek sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);
(2) innych, niż określone w pkt 1 państwowych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; (3)
związków tych podmiotów.

• Zamawiający nieobjęci dyspozycją ustawy Pzp również
mogą taki plan przygotować i zamieścić w BZP oraz na
swojej stronie internetowej.



• Według wzoru planu postępowań określonego rozporządzeniem należy wskazać rodzaj
zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji
rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i
trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego,
związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja
wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane
przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki
organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (wymaga określenia).



Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, którymi w świetle art. 9
tej ustawy są:
• organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy

kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
• związki metropolitalne,
• jednostki budżetowe,
• samorządowe zakłady budżetowe,
• agencje wykonawcze,
• instytucje gospodarki budżetowej,
• państwowe fundusze celowe,



• Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• uczelnie publiczne,
• Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
• państwowe i samorządowe instytucje kultury,
• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z
wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów
działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek
prawa handlowego.



Fakultatywność i obligatoryjność planowania 

• Obowiązek planowania postępowań dotyczy zamawiających
z sektora finansów publicznych (o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki), natomiast dla pozostałych
zamawiających jest to rozwiązanie fakultatywne.

• Ustawodawca celowo posługuje się pojęciem „planu
postępowań o udzielenie zamówień”, a nie ”planu
zamówień”. Oznacza to, że zamawiający nie jest
zobowiązany do zamieszczania w planie informacji, o
zamówieniach które podlegają wyłączeniu ze stosowania
ustawy ze względu na ich wartość, przedmiot lub podmiot
udzielający (wyłączenia stosowania Pzp).



• Plan zamówień i plan finansowy to dwie różne
rzeczy. Plan finansowy sporządzany jest w różny
sposób przez różnych zamawiających. Jednostki
sektora finansów publicznych robią budżet w
oparciu o przepisy o finansach publicznych, spółki w
oparciu o ustawę o rachunkowości (być może inni
stosują jeszcze jakieś przepisy szczególne). Jednak
plan finansowy służy do innych celów, niż plan
zamówień.



• Jednostką planu zamówień jest zamówienie (kategoria zakupowa) natomiast jednostkami planu
finansowego są działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej – w konsekwencji jednostka
planu zamówień może być szersza (obejmuje produkty finansowane z różnych paragrafów) lub
węższa (z jednego paragrafu są finansowane różne zamówienia).

• Wartością zamówienia jest wartość w całym okresie trwania umowy, natomiast w planie
finansowym ujmuje się wydatki roczne – w konsekwencji wartość zamówienia może być wyższa
(zamówienie wieloletnie) lub niższa (część wydatków będzie ponoszona na podstawie uprzednio
zawartej umowy), a nawet zerowa (nie planuje się postępowania, a wszystkie wydatki będą
dokonywane na podstawie wcześniej zawartej umowy.

• Może być również sytuacja odwrotna: zamówienie ujęte w planie zamówień nie jest
uwzględnione w planie finansowym, gdyż w danym okresie nie przewiduje się płatności z tytułu
jego realizacji.

• Skorelowanie planu zamówień z planem finansowym jest sprawą ważną, choć nie jest proste.
Należałoby używać do tego odpowiednich narzędzi informatycznych (jaka szkoda, że nie znam
niczego co mógłbym polecić, choć nie wykluczam, że jest na rynku jakiś program godny uwagi).



• Podstawowym celem planu zamówień jest zapewnienie
finansowania oraz uniknięcie zaciągania zobowiązań
przekraczających możliwości finansowe zamawiającego. Można,
oczywiście, osiągnąć ten cel w inny sposób: wymagać wskazania
we wniosku o wszczęcie postępowania (uwaga – ustawa nic nie
mówi o sporządzaniu takich dokumentów:) „podziałki”
budżetowej, z której ma być finansowane zamówienie oraz
parafowania tego wniosku przez służby księgowe na okoliczność
potwierdzenia dysponowania tymi środkami.

• Nie mniej ważnym celem planu zamówień jest właściwe
określenie wartości zamówienia, a zwłaszcza zapobieganie
zarzutom celowego dzielenia zamówienia na części. Dotyczy to
wszystkich trzech wymiarów.



• Aktualizacja planu postępowań jest obowiązkiem
zamawiającego.

• Jeśli od zamieszczenia planu w Biuletynie Zamówień
Publicznych i na stronie internetowej zamawiającego,
do czasu wszczęcia danego postępowania, zamawiający
zaktualizował wartość szacunkową zamówienia,
powinien w tym zakresie dokonać aktualizacji planu
postępowań. To samo dotyczy konieczności
przeprowadzenia nowych postępowań, która
zmaterializowała się już po sporządzeniu planu
postępowań.



• Plan postępowań jest narzędziem planistycznym, przydatnym przede wszystkim wykonawcom,
którzy w oparciu o analizy planów zamawiających mogą zaangażować swoje siły i środki w
postępowania, które leżą w kręgu ich zainteresowań.

• Plan postępowań zawiera w szczególności informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, rodzaju
zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości
zamówienia oraz przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Może także zawierać inne informacje.

• Jeśli więc od zamieszczenia planu do czasu wszczęcia danego postępowania, zamawiający
zaktualizował wartość szacunkową zamówienia, powinien w tym zakresie dokonać aktualizacji
planu postępowań.

• To samo dotyczy konieczności przeprowadzenia nowych postępowań, która zmaterializowała się
już po sporządzeniu planu postępowań, np. na skutek unieważnienia niektórych części
prowadzonego wcześniej postępowania. Jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, podzielonego na części, niektóre z nich zostały unieważnione, a zamawiający nadal
zamierza udzielić zamówienia w tych częściach, powinien dokonać przeszacowania ich wartości,
bez łączenia ich wartości z wartością zamówień już udzielonych i umieścić je w planie
postępowań, aktualizując ten plan.



• Właściwe oszacowanie wartości zamówienia wymaga należytej
staranności przy określaniu ilości zamawianych dostaw i usług.

• Na etapie planowania wszystkie jednostki organizacyjne zgłaszają swoje
zapotrzebowanie, które jest sumowane (zwykle również korygowane,
ale to zupełnie inny problem).

• Uwzględnianie łącznych ilości planowanych do zakupienia przez
zamawiającego zapobiega wyciekaniu zamówień udzielanych z poziomu
komórek organizacyjnych.

• Dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu planu daje
podstawy do ewentualnego ponawiania tych samych zamówień w
trakcie roku – o ile doszło do zmiany planu, np. na skutek uzyskania
dodatkowych środków przeznaczonych na ten sam cel. W takiej sytuacji
zamawiający będzie mógł odrębnie określać wartość zamówienia
planowanego oraz zamówienia (zamówień) ad hoc i nie będzie
zmuszony do ich sumowania.



Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia 

w projektach realizowanych w ramach RPO 

WP na lata 2014-2020



• Elementem istotnym planowanie jest właściwe szacowanie 
wartości zamówienia. 

• Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od 
towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

• Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać 
sposobu obliczania wartości zamówienia.

• Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne 
zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów 
ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami



• Art. 29. [Zakaz zaniżania wartości zamówienia lub
konkursu lub dzielenia zamówienia]

• 1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub
konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości
zamówienia.

• 2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na
odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do
niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami.



Agregacja zamówień
• Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest
łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

• W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością
zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający
udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

• Jeżeli dostawy nie są takie same lub podobne, lub nie było możliwości ich 
zaplanowania– co do zasady, nie będzie konieczności łącznego szacowania ich 
wartości.



• Art. 30. [Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane lub usługi udzielanego w 
częściach; wartość zamówienia w przypadku nabywania podobnych dostaw]

• 1. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z 
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

• 2. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest 
łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z 
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych.

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

• 4. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część 
zamawiający może stosować przepisy ustawy 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.



• Podkreślić należy, że reguła podobieństwa nie dotyczy
np. usług.

• Obowiązek łącznego szacowania dotyczyć będzie takiej
samej usługi (takich samych jednorodnych usług) pod
warunkiem, że są one możliwe do przewidzenia.

• Co do zasady, ustawanie nakazuje łącznego szacowania
wartości (jednorodnej) usługi z wartością innej usługi o
podobnym przeznaczeniu.

• Jednorodny - homogeniczny, identyczny, jednaki,
jednakowy, taki sam, bliźniaczy.



Agregacja roboty budowlane
• W przypadku robót budowlanych analiza zasadności

dokonania łącznego szacowania wartości robót
budowlanych następuje z uwzględnieniem definicji
obiektu budowlanego (uzasadnienie do projektu Pzp)

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



• Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy
możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz
wznowień.

• Opcja stanowi przeniesienie tożsamej instytucji z dotychczasowej
ustawy Pzp, przy czym w projekcie ustawy dotyczy także robót
budowlanych.

• Wznowienia zamówienia, są wykonywaniem po raz kolejny tych
samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie.

• Wznowienia nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów
zawartych na czas określony, które podlegają przedłużaniu na
kolejny okres. (Uzasadnienie do projektu ustawy)



• Art. 31. [Szczegółowe zasady ustalania wartości zamówienia; wartość 
partnerstwa innowacyjnego; uwzględnianie wartości nagród w wartości 
zamówienia]

• 1. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7, art. 388 pkt 2 lit. c lub art. 415 ust. 2 pkt 6, przy ustalaniu 
wartości zamówienia uwzględnia się także wartość tych zamówień.

• 2. Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres 
tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

• 3. Wartością partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna wartość wszystkich 
działań w procesie badawczo-rozwojowym, które mają zostać przeprowadzone 
w ramach każdego z etapów planowanego partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, 
usług lub robót budowlanych, które mają być opracowane i zamówione na 
koniec partnerstwa.

• 4. Jeżeli w dialogu konkurencyjnym i partnerstwie innowacyjnym zamawiający 
przewiduje nagrody, ich wartość uwzględnia się w szacunkowej wartości 
zamówienia.



• W przypadku gdy zamawiający składa się z kilku
jednostek organizacyjnych, całkowita wartość
zamówienia jest ustalana dla wszystkich jednostek
organizacyjnych łącznie.

• Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna
zamawiającego, posiadająca samodzielność finansową
udziela zamówienia związanego z jej własną
działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala
się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez
inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego
posiadające samodzielność finansową



• Art. 33. [Ustalanie wartości zamówienia w przypadku 
zamawiającego składającego się z kilku jednostek 
organizacyjnych]

• 1. W przypadku gdy zamawiający składa się z kilku jednostek 
organizacyjnych, całkowita wartość zamówienia jest ustalana dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie.

• 2. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego, 
posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia
związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego 
zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień
udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego 
zamawiającego posiadające samodzielność finansową.



• Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub
dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w
określonym czasie, jest:

• 1)rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego
samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12
miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku
obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości
zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w
ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego
zamówienia albo

• 2)łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza
udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej
usłudze lub dostawie.



• Art. 35. [Wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 
lub podlegające wznowieniu]

• 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy 
powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest:

• 1)  rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, 
udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 
budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub 
wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 
12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo

• 2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w 
terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.



• 2. Jeżeli zamówienia na dostawy na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu udziela się 
na czas:

• 1)  nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością 
zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48;

• 2) oznaczony:
• a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem 

okresu wykonywania zamówienia,
• b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 

wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.

• 3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być 
określona, jest:

• 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku zamówień
udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;

• 2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień udzielanych na 
czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.



• 4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi:

• 1) bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty,
prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia;

• 2) ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz
inne rodzaje wynagrodzenia;

• 3) projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty,
prowizje i inne podobne świadczenia.



• Usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w
określonym czasie, to takie, które zamawiający nabywa sukcesywnie lub z
określoną regularnością, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby.

• Przez zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się należy rozumieć takie
zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się w określonych odstępach
czasu (cyklicznie) świadczenia lub dostawy.

• Od zwykłych jednorazowych usług lub dostaw te powtarzające się odróżnia w
istotny sposób czynnik czasu.

• Oddziaływanie czynnika czasu wyraża się w tym, że obowiązek spełniania
powtarzających się usług lub dostaw jest rozłożony w czasie i istnieje przez okres
trwania umowy w sprawie zamówienia, z której ten obowiązek wynika.

• Czynnik czasu wyraża globalny ich rozmiar.



• Zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
charakteryzuje brak możliwości ich skumulowania i wykonania
jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich realizacji.

• Z charakteru świadczeń powtarzających się wynika, że celem ich
jest zaspokojenie interesu zamawiającego w ciągu pewnego czasu
przez dokonywanie określonych czynności więcej niż
jednokrotnie, tzn. w sposób powtarzalny.

• Powyższe wynika ze stałego zapotrzebowania na dane usługi lub
dostawy, które musi być regularnie zaspokajane (np. usługi
zimowego utrzymania dróg w każdym przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających rozpoczęcie akcji, tzn. opadów
śniegu, gołoledzi, marznącego deszczu, usługi sprzątania)



• Art. 36. [Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości
zamówienia]

• 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub
usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku
zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się
do wszczęcia pierwszego z postępowań.

• 2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana
okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie,
zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany
wartości zamówienia.



W przypadku udzielania zamówienia w częściach:
• Do udzielenia każdego zamówienia stosuje się 

przepisy ustawy właściwe dla danej części,
• Z uwzględnieniem przepisów ustawy o szacowaniu 

wartości zamówienia dotyczące łącznego 
szacowania zamówień (art.29 ust.2 i art.30 ust.1,2 i 
4).



• Przy udzielaniu zamówień publicznych w projektach
obowiązują następujące podziały progowe:
 zamówienia o wartości do 20 tys. zł netto (tj. bez

podatku od towarów i usług) włącznie,
 zamówienia o wartości powyżej 20 tys. zł netto do 50

tys. zł netto włącznie,
 zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto

włącznie do 30 tys. euro netto włącznie,
 zamówienia o wartości powyżej 130 tys. zł netto.



Wartość udzielonego

zamówienia

Podmiot zobowiązany do

stosowania Pzp

Podmiot niezobowiązany do

stosowania Pzp

Powyżej 130 tys. zł netto Jeden z trybów przewidzianych

w ustawie PZP

Zasada konkurencyjności

Powyżej 50 tys. zł netto

do 130 tys. zł netto

Zasada konkurencyjności Zasada konkurencyjności

Od 20 tys. zł netto do 50

tys. zł netto

Rozeznanie rynku Rozeznanie rynku

Poniżej 20 tys. zł netto Wewnętrzne procedury jednostki

(jeżeli obowiązują)

Wewnętrzne procedury

jednostki (jeżeli obowiązują)

Status Beneficjenta (tj. czy na gruncie przepisów ustawy Pzp jest on zobowiązany do jej 
stosowania) a także wartość udzielanego zamówienia przesądza o tym, jaka jest właściwa 
procedura wyłonienia wykonawcy/dostawcy, co obrazuje poniższa Tabela.



• Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.

• Podstawą do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia mogą być w szczególności:
 oferty cenowe otrzymane od potencjalnych wykonawców,
 stawki cenowe danych towarów lub usług ze stron internetowych (pod warunkiem, że

odpowiadają one przedmiotowi naszego zamówienia),
 uzyskane dotychczas ceny w ramach podobnych lub tych samych zamówień.
• Do Beneficjenta należy wybór metody szacowania wartości zamówienia – zawsze musi ono

zostać przeprowadzone z należytą starannością i być wiarygodne. Obowiązkiem Beneficjenta
jest dokumentowanie szacowania wartości zamówienia w sposób zapewniający właściwą
ścieżkę audytu (Rozdział 6.5 pkt. 11 Wytycznych).



• W Wytycznych znajdziesz odniesienia do Pzp przede wszystkim tam, gdzie jest
mowa o:

• – ustalaniu wartości zamówienia (tzw. szacowanie wartości zamówienia),

• – możliwości niestosowania procedur,

• – stosowaniu Kodów CPV przy określaniu przedmiotu zamówienia.

• Można powiedzieć, że procedura nazwana w Wytycznych zasadą
konkurencyjności to bardzo uproszczona wersja przetargu nieograniczonego
opisanego w Pzp. Niektóre rozwiązania ustawowe zostały przeniesione do
zasady konkurencyjności, jednak zdecydowanie nie jest ona tak szczegółowa
i sformalizowana



• Ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest
zamawiającym w rozumieniu Pzp

• Jeśli nie jesteś zobowiązany do stosowania Pzp wartość szacunkową
zamówienia ustalasz dla pojedynczego projektu. Nawet jeśli podobne
zamówienia realizujesz jednocześnie w kilku projektach finansowanych z
funduszy unijnych, czy też innych środków publicznych.

• Oznacza to, że musisz dokładnie przeanalizować budżet projektu w celu
zidentyfikowania tych zamówień, które powtarzają się i podlegają
sumowaniu.

• Dla przykładu, nawet dana usługa pojawia się w różnych zadaniach i
pozycjach szczegółowego budżetu, może stanowić jedno zamówienie,
dla którego (z uwagi na łączną wartość) stosowana być musi być zasada
konkurencyjności



• Jeśli jesteś partnerem w projekcie, samodzielnie prowadzisz postępowanie,
finansujesz zamówienie z budżetu, którym dysponujesz oraz w swoim imieniu
podpisujesz umowę z wykonawcą, to nie musisz sumować wartości tego
zamówienia z udzielanymi w tym samym projekcie przez innych partnerów.

• Ty i Twoi partnerzy w projekcie możecie wybrać sposób udzielania zamówień,
który wymusi łączne szacowanie ich wartości, jednak nie jest to obowiązek.
Zasadą pozostaje szacowanie wartości zamówień w ramach jednostki. Tu należy
jedynie zwrócić uwagę na zasady szacowania zamówień na roboty budowlane i
kwestię rozumienia definicji obiektu budowlanego.



• Zamówienie tego samego rodzaju. Badanie „tożsamości” zamówienia

• Aby prawidłowo ustalić, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem czy też z
odrębnymi zamówieniami, musisz przeprowadzić analizę konkretnych
okoliczności. Te okoliczności to tzw. tożsamości zamówienia (przedmiotowa,
podmiotowa i czasowa), które muszą być spełnione łącznie, by można było
mówić o jednym zamówieniu.

• Tożsamość przedmiotowa to podobieństwo funkcji technicznych i
gospodarczych, tożsamość podmiotowa – możliwość realizacji zamówienia przez
jednego wykonawcę, a tożsamość czasowa – planowana realizacja zamówień w
zbliżonym czasie, w znanej Tobie perspektywie czasowej.

• Tożsamość czasowa - realizacja zamówień w zbliżonym czasie w znanej Tobie
perspektywie czasowej.

• Tożsamość podmiotowa - możliwość wykonania zamówienia przez jednego
wykonawcę



• Jak dokumentować szacowanie wartości zamówienia?

• Zgodnie z Wytycznymi szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający
właściwą ścieżkę audytu. W praktyce oznacza to, że w przypadku kontroli musisz
być w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że dokonałeś właściwego
wyboru trybu postępowania (tj. Pzp, inna ustawa, zasada
konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak procedury).

• Pamiętaj, że zgodnie z Wytycznymi takim potwierdzeniem może być również
budżet projektu zawarty w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.



Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP a kiedy Zasadę 
Konkurencyjności. 



Zamawiający- podmioty zobowiązane do 
stosowania Pzp.

Art. 4. [Zakres podmiotowy]
Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są:
• 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
• 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej;
• 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;
• 4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.



• Art. 6. [Zamawiający subsydiowani objęci regulacją]
• Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi

są zamawiający inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający
sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

• 1) ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest
finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których
mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;

• 2) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
• 3) 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.



Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym. 



Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 
mniejszej niż progi unijne

• Art. 266. [Przepisy stosowane do przygotowania i prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne] 

• 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[Analiza potrzeb
zamawiającego], art. 86[Przekazywanie i publikowanie ogłoszeń], art. 87 ust.
3[Formularze do publikacji ogłoszeń; sposób przekazywania ogłoszeń], art. 88-
90[Udostępnianie ogłoszenia], art. 97 ust. 2 [Wniesienie wadium], art. 124
[Możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych], art. 125 ust. 2 і 6
[JEDZ], art. 126 [Wezwanie wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych
środków dowodowych], art. 127 ust. 1[Negatywne przesłanki wezwania
wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych], art.
129 [Katalog trybów udzielania zamówień], art. 130[Wszczęcie postępowania o
udzielenie zamówienia], art. 132-188, art. 220 [Termin związania wykonawcy
ofertą], art. 227 ust. 1 [aukcja elektroniczna], art. 257 [Unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia w następstwie nieprzyznania
zamawiającemu środków publicznych na sfinansowanie zamówienia], art. 264
[Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego] і art. 265 [Publikacja
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia], chyba że przepisy niniejszego działu
stanowią inaczej.



• Art. 275. [Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym] 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 albo
• 2) może prowadzić negocjacje 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, albo

• 3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu
negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert
ostatecznych.



• 1) wariant 1, czyli tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp), w którym
zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, albo

• 2) wariant 2, czyli tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 pkt
2 Pzp), w którym zamawiający może prowadzić negocjacje 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, albo

• 3) wariant 3, czyli tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami (art. 275 pkt
3 Pzp) , w którym zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a
po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert
ostatecznych.



• Art. 276. [Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym] 1. Zamawiający
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

• 2. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy
lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

• Art. 277. [Sporządzenie SWZ lub opisu potrzeb i wymagań] 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 275 pkt 1 i 2, zamawiający sporządza SWZ.

• 2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający sporządza opis potrzeb i
wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządza SWZ.



• Poinformowanie o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców
• Zamawiający, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP, może bezpośrednio

poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie
wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub
roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (art. 276 ust. 2 Pzp). Przekazanie tej
informacji ma na celu zwiększenie konkurencyjności postępowań, dzięki bezpośredniemu
dotarciu do tych wykonawców, którzy zamawiającemu są znani. Podkreślić należy, że
powyższa konstrukcja nie powoduje jakiegokolwiek faworyzowania tej grupy wykonawców.
Przekazanie informacji, o której mowa w art. 276 ust. 2 Pzp, stosownie do art. 61 Pzp może
nastąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ale również ustnie w
bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie, o ile treść informacji zostanie
udokumentowana.



• Art. 278. [Negocjacje treści ofert w celu ich ulepszenia] 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.

• Art. 279. [Negocjacje treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia] W
przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, negocjacje treści ofert:

1) nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących
przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i
wymagań;
2) mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.



• Art. 280. [Udostępnienie SWZ lub opisu potrzeb i wymagań] 
• 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, 
pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do:

1) SWZ - w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 і 2,
2) opisu potrzeb i wymagań - w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3- nie 

krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
• 2. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania, z powodu jednej z sytuacji określonej w 
art. 65 ust. 1, udostępnia je w inny sposób, określony w ogłoszeniu o zamówieniu.

• 3. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania, z powodu ochrony poufnego charakteru 
informacji w nich zawartych, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych 
informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru.



• Art. 283. [Termin składania ofert] 

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem
złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z
tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.



• Art. 284. [Wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań] 
• 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści

SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
• 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.

• 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.

• 4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął
w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio
wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

• 5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

• 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.
280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i
wymagań.



• Sposób liczenia upływu terminu na złożenie wniosku o wyjaśnienia SWZ oraz udzielenie wyjaśnień

• Obliczając ostateczny termin na złożenie ww. wniosku należy od wyznaczonej daty składania ofert odjąć 4 dni.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przy obliczaniu tego terminu nie wlicza się dnia, w którym przypada termin składania
ofert. Wyznaczony w powyższy sposób termin musi ponadto uwzględniać regulację art. 115 Kodeksu cywilnego (arg. art.
8 ust. 1 Pzp), zgodnie z którą, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za
wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W
konsekwencji, w przypadku, gdy 4 dzień przed upływem terminu składania ofert przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy lub na sobotę, termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje zamawiającego do
udzielenia odpowiedzi, upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Dodatkowo mając
na uwadze, iż regulacje ustawy Pzp nie określają szczególnych zasad ustalania początku i końca dnia, zgodnie z art. 111 §
1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp, termin upłynie o północy ostatniego dnia terminu.

• Analogiczne zasady dotyczące sposobu liczenia terminów odnoszą się również do czynności udzielenia odpowiedzi na
wniosek o wyjaśnienie SWZ przez zamawiającego. Ustalając termin udzielenia odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie
treści ww. dokumentów, od wyznaczonej daty składania ofert należy odjąć 2 dni, nie wlicza się dnia, w którym
przypada termin składania ofert. Z uwagi na brzmienie art. 8 ust. 1 Pzp, odpowiednie zastosowanie w tym przypadku
znajdą również przepisy art. 115 oraz art. 111 § 1 Kodeksu cywilnego. Przy czym zasada zgodnie z którą termin
obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze, odnosi się wyłącznie do terminów, które w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznacza samodzielnie zamawiający.



• Art. 285. [Zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ
albo opisu potrzeb i wymagań]

• 1. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w
celu wyjaśnienia treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i
wymagań. Informację o terminie zebrania zamawiający
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

• 2. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu pytania o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo
opisu potrzeb i wymagań oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



• Art. 286. [Zmiana treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań] 

• 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

• 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert podlegających 
negocjacjom zmienić treść opisu potrzeb i wymagań.

• 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.

• 4. W przypadku gdy zmiana treści opisu potrzeb i wymagań jest istotna dla sporządzenia ofert podlegających 
negocjacjom lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści opisu potrzeb i 
wymagań i przygotowanie tych ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie.

• 5. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert 
podlegających negocjacjom przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
na której została odpowiednio udostępniona SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

• 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.

• 7. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

• 8. Jeżeli zmiana dotyczy części odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań, które nie zostały udostępnione 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3, dokonaną zmianę treści SWZ 
albo odpowiednio opisu potrzeb i wymagań przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

• 9. 80 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.



Obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

• Stosownie do treści art. 81 ust. 1 i 2 Pzp, zamawiający nie później niż w terminie
7 dni od dnia otwarcia ofert zobowiązany jest do przekazania Prezesowi Urzędu
informacji o złożonych ofertach albo unieważnieniu postępowania. Wzór
informacji, sposób jej sporządzania oraz przekazywania stanowi treść
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w
sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych



Wybór najkorzystniejszej oferty:

• Stosownie do art. 252 ust. 1 i 2 Pzp, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
określonym w dokumentach zamówienia. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą po upływie ww. terminu,
jeśli wezwał wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego
oferty.

• Zgodnie z art. 307 Pzp, termin związania ofertą obejmuje okres od dnia składania ofert, do upływu maksymalnie 30
dni od dnia składania ofert. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu
związania wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.

• W myśl art. 239 ust. 1 Pzp, zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w dokumentach zamówienia. W tym celu powinien stosować regulacje określone w art. 240 – 247
Pzp.

• Dopuszczalnym jest skorzystanie z aukcji elektronicznej – art. 308 ust. 1 Pzp oraz art. 227 ust. 2 – 238 Pzp.

• Jeżeli zamawiający w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert nie może wybrać oferty najkorzystniejszej zastosowanie
znajdują regulacje określone w art. 248 – 251 Pzp.

• Zamawiający, zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 253
ust. 2 i 3 Pzp, informacje te udostępniane są niezwłocznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



Zakończenie postępowania
• Zgodnie z art. 254 Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem
postępowania.

• Stosownie do art. 308 ust. 2 Pzp, jeżeli:
• – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przesłane przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej - zamawiający zawiera umowę w
terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia,

• – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przesłane w inny
sposób - zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od
przesłania zawiadomienia.



• Wyjątki od tej zasady określa art. 308 ust. 3 Pzp.

• Należy przy tym pamiętać, iż stosownie do treści art. 577 Pzp, w przypadku wniesienia odwołania
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie (z zastrzeżeniem art. 578 Pzp).

• • Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

• • Stosownie do treści art. 309 ust. 1 Pzp, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. od momentu zawarcia umowy o zamówienie
publiczne lub unieważnienia postępowania) zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania
zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.



• Postępowanie w sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji

• Poinformowanie wykonawców

• Jeżeli w wariancie drugim trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 Pzp) zamawiający zdecyduje się 
na prowadzenie negocjacji, po dokonaniu oceny ofert powinien poinformować równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o 
wynikach kwalifikacji ofert, tj. podać informację 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, 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 Pzp, tj. w sytuacji, gdy zamawiający ograniczył 
liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.



• Podkreślić należy, że w świetle art. 287 ust. 3 Pzp obowiązkiem zamawiającego jest podanie w
informacji uzasadnienia faktycznego i prawnego, co ma na celu realizację zasady przejrzystości
postępowania. Zapoznanie się z treścią informacji pozwala wykonawcom poznać argumentację i
motywy zamawiającego, a także umożliwia dokonanie weryfikacji prawidłowości czynności
zamawiającego.

• Informację o wynikach kwalifikacji ofert skierowaną do wykonawców, których oferty nie zostały
odrzucone, a w sytuacji, o której mowa w art. 288 ust. 1 Pzp – do wykonawców, którzy zostali
zakwalifikowani do negocjacji, zamawiający może przekazać razem z zaproszeniem do
negocjacji. Z treści art. 287 ust. 3 Pzp jednoznacznie wynika, że przed zaproszeniem
wykonawców do negocjacji zamawiający powinien ocenić oferty (zastosowanie mają art. 223–
226 Pzp). W wariancie drugim trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 Pzp), art. 226 Pzp, określający
przesłanki odrzucenia oferty, ma zastosowanie w całości, co oznacza, że zamawiający sprawdza
oferty pod kątem wszystkich przesłanek odrzucenia.



• Art. 226 ust. 1 pkt 2 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który:
• 1) podlega wykluczeniu z postępowania,
• 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub
• 3) nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń.

• Zatem ocena w zakresie podstaw odrzucenia oferty obejmuje również konieczność zweryfikowania braku
podstaw do wykluczenia wykonawców oraz spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, a także sprawdzenie czy wykonawca złożył wymagane oświadczenia, podmiotowe środki
dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty. Z tego względu już na etapie ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp, może
żądać od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych. Może być to uzasadnione szczególnie w sytuacji
skorzystania przez zamawiającego z możliwości, jaką stwarza art. 288 ust. 1 Pzp, czyli ograniczenia liczby
wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert. Powyższe nie wyklucza możliwości zweryfikowania wskazanej
w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Pzp przesłanki odrzucenia oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie wyłącznie
na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, i wezwania, na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp,
do złożenia podmiotowych środków dowodowych (jeżeli zamawiający wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia) po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie wraz z
ofertami dodatkowymi (jeśli zostały złożone);

• Z treści art. 287 ust. 3 wynika, że w informacji kierowanej do wykonawców powinna znaleźć się punktacja
ofert, które nie podlegały ocenie zatem ocena ofert powinna obejmować również ocenę w ramach kryteriów
oceny ofert, polegającą na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów ofertom, które nie podlegały odrzuceniu.



• Procedura odwrócona, tj. możliwość dokonania w pierwszej
kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przetargu
nieograniczonym, uregulowana w art. 139 nowej ustawy Pzp, nie
ma zastosowania do postępowań o wartości poniżej progów
unijnych prowadzonych w trybie podstawowym.

• Stosownie do dyspozycji art. 266 nowej ustawy Pzp, zamawiający
publiczni przygotowujący i przeprowadzający postępowania o
udzielenie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi
unijne, nie stosują m. in. przepisów art. 132–188 nowej ustawy
Pzp. W konsekwencji procedura odwrócona w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym nie ma zastosowania.



Umowa w sprawie zamówienia publicznego



Jednym z rozwiązań, które ma służyć polepszeniu sytuacji, jest zniwelowanie zjawiska nadmiernej
jednostronności postanowień umów w sprawie zamówień publicznych poprzez m.in: wskazanie
postanowień zakazanych, obligatoryjne elementy umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia,
płatności częściowych czy też zaliczek oraz zmiany w zakresie określania maksymalnej wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W art. 431 p.z.p. ogólną zasadę współdziałania wykonawcy i zamawiającego przy wykonywaniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu jej należytej realizacji.
Jednym ze sposobów wpłynięcia na nieproporcjonalnie obciążające wykonawców postanowienia
umowne jest wymienienie w ustawie wprost postanowień zakazanych w art. 433 p.z.p.
Wśród zakazanych postanowień umownych ustawodawca wskazał postanowienia dotyczące
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub
zakresem zamówienia; naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane
bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej wykonaniem; odpowiedzialności
wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; możliwości
ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia
stron.



• W ramach próby wyrównania pozycji wykonawcy względem zamawiającego, ustawodawca wprowadził także art. 436 p.z.p., gdzie
wskazał postanowienia umowne, które muszą się w umowie w sprawie zamówienia publicznego znaleźć. Katalog ten ma charakter
otwarty, o czym świadczy sformułowanie „w szczególności” i zawiera następujące elementy:

– planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz z razie potrzeby, planowane terminy wykonania
poszczególnych części zamówienia określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazane daty wykonania umowy
jest uzasadnione obiektywną przyczyną,

– warunki wypłaty wynagrodzenia,

– łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony,

– w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

– wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (art. 439 ust. 5 p.z.p.),

– zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.



• Nowa ustawa przewiduje także konkretne elementy, które musi zawierać umowa o roboty budowlane. I tak zgodnie z art. 437
ust. 1 p.z.p., oprócz postanowień, o których mowa powyżej, powinna ona zawierać postanowienia dotyczące:

– obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

– wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i
do jej zmian;

– obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

– zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

– terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

– zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

– wysokości kar umownych, z tytułu:

– braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

– nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany,

– nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

– braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10.



• zgodnie z brzmieniem art. 439 ust. 1 p.z.p., umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawierać musi postanowienia w zakresie zasad 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

• Zgodnie z art. 439 ust. 2 p.z.p., w umowie takiej określa się:
– poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
– sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:
– z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
– przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
– sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;
– maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.



• Art. 442. [Zaliczki na poczet wykonania zamówienia]

• 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została 
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

• 2. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał 
zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

• 3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących 
formach:

• 1)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

• 2)  gwarancjach bankowych;

• 3)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

• 4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

• 5)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

• 6)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego;

• 7)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).



• 4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli
przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości
wynagrodzenia wykonawcy.

• 5. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w
umowie określa się formę lub formy zabezpieczenia zaliczki,
wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i
zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

• 6. Do zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, nie
stosuje się przepisów ust. 2 i 4.



• Art. 443. [Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego]
• 1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po

wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet
wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na
okres dłuższy niż 12 miesięcy.

• 2. Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia
wypłacanego za poszczególne części. Procentowa wartość
ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż
50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

• 3. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia
należnego wykonawcy.



• Art. 446. [Raport z realizacji zamówienia]

• 1. Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku
gdy:

• 1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;

• 2) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;

• 3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:

• a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000
euro,

• b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót
budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro;

• 4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w
całości lub w części.

• 2. Zamawiający może sporządzić raport w przypadkach innych niż określone w ust. 1.



• 3. Raport zawiera:
• 1) wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą

wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo
maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w
ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;

• 2) wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wystąpienia;
• 3) ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania;
• 4) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia

przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności
wydatkowania środków publicznych.

• 4. Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia:
• 1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo
• 2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od

niej.



• Art. 448. [Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy]

• 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.



• Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
uprawnieniem zamawiającego.

• Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, SWZ zawiera informacje
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku
gdy zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.

• Zamawiający nie ma obowiązku żądania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Jeśli jednak zamawiający zdecyduje się na
wymaganie zabezpieczenia umowy ustawodawca w Dziale VII Rozdział 2
ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje jej wysokość, sposób i
formy wniesienia oraz termin i sposób zwrotu.



• Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

• Jednocześnie ustawa przewiduje dwa odstępstwa od tej reguły. Po pierwsze,
zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwotę tę
zamawiający jest zobowiązany zwrócić nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Po drugie, zamawiający może również
dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia,
jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia art. 453 Pzp).



Omówienie najczęściej powtarzających się 
nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 
publicznych skutkujących nałożeniem korekt 

finansowych. 



Taryfikator
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, tzw. taryfikator
• UWAGA! 3 zmiany, w tym ostatnia rozporządzeniem z 14 grudnia 2020 r.
(weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)
• Przepisy przejściowe w rozporządzeniu z 14 grudnia 2020 r. – do ustalania
korekt finansowych / pomniejszeń dotyczących nieprawidłowości w zakresie 
zamówień wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się 
przepisy dotychczasowe
• Ważne ustalenie taryfikatora obowiązującego w danej sprawie!



Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 1
• Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie

udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez
uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

• • Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym UE, BZP lub bazie
konkurencyjności, kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych
przepisów. Dotyczy to również bezpośredniego udzielania zamówień lub
procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania

• Stawka procentowa 100% lub 25%, jeśli ogłoszenie opublikowano za pomocą
innych odpowiednich środków, tj. w taki sposób, że przedsiębiorstwo mające
siedzibę w innym państwie członkowskim UE ma dostęp do odpowiednich
informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, dzięki czemu jest
w stanie złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie otrzymaniem takiego
zamówienia.



Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 2
• Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi / dostawy
• Projekt dotyczący robót budowlanych lub proponowany zakup pewnej ilości

dostaw lub usług zostaje sztucznie podzielony na kilka zamówień. W rezultacie
wartość każdego zamówienia dotyczącego części robót budowlanych / dostaw
/ usług jest niższa niż próg określony we właściwych przepisach, co służy
uniknięciu publikacji we właściwym publikatorze (Dz. Urz. UE, BZP, bk )
ogłoszenia dotyczącego całości prac, usług lub dostaw

• Stawka procentowa 100% lub 25%, jeśli ogłoszenie opublikowano za pomocą
innych odpowiednich środków, tj. w taki sposób, że przedsiębiorstwo mające
siedzibę w innym państwie członkowskim UE ma dostęp do odpowiednich
informacji dotyczących zamówienia przed jego udzieleniem, dzięki czemu jest
w stanie złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie otrzymaniem takiego
zamówienia



Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 10
• Zastosowanie: kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia

lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej, które są
dyskryminacyjne, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe,
regionalne lub lokalne

• Przypadki, w których wykonawcy mogli zostać zniechęceni do złożenia oferty
ze względu na kryteria wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia lub
warunki realizacji zamówień obejmujące nieuzasadnione preferencje krajowe,
regionalne lub lokalne.

• Stawka procentowa 25% lub 10%, jeśli zapewniono minimalny poziom
konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty
spełniające kryteria kwalifikacji



Przykładowe korekty wskaźnikowe – pozycja 11
• Zastosowanie: kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków

realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu
poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców

• Stawka procentowa: 10% - np.: przypadki, w których min. wymagane poziomy zdolności w
odniesieniu do konkretnego zamówienia są zw. z przedmiotem zamówienia, ale nie są
proporcjonalne; przypadki, w których podczas oceny oferentów zastosowano kryteria kwalifikacji
jako kryteria udzielenia zamów.; przypadki, w których wymagane są konkretne znaki
towarowe/marki/normy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wymogi są zw. Z częściami
pomocniczymi umowy i ich poten. wpływ na budżet UE jest wyłącznie formalny

• lub 5%, jeśli zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od
pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji

• lub 25% - przypadki, w których min. wymagane poziomy zdolności w odniesieniu do konkretnego
zamówienia w sposób oczywisty nie są zw. z przedmiotem zamówienia lub przypadki, w których
kryteria wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówień lub warunki realizacji zamówień
doprowadziły do sytuacji, w której tylko 1 wykon. mógł złożyć ofertę, a wyniku tego nie
uzasadnia specyfika techniczna zamówienia



Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki? 



Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane 
„Zapytanie ofertowe”? 



• 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,



• 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,
• 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.



Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego w 

projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 

2014-2020. 



• Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o
udzielenie zamówienia w ramach projektu.

• Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie
konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego
odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania na stronie
internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl



• W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna
realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać
zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na
rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego
zamówienia oraz upublicznić to zapytanie na stronie internetowej Instytucji
Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

• Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość
5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro
w przypadku zamówień na dostawy i usługi, a w przypadku zamówień na usługi
o charakterze społecznym 750 000 euro, podmiot niebędący zamawiającym
w rozumieniu Pzp może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku
Urzędowym UE.



Warunki udziału i kryteria oceny ofert. 



• Art. 112. [Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu]
• 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

• 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. [Warunek zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym - wpis do odpowiedniego rejestru]

• 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.



• Art. 114. [Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej - zezwolenia, licencje, koncesje lub
wpis do rejestru]

• W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zamawiający może w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wymagać udowodnienia posiadania:

• 1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej lub

• 2) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia
określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub

• 3) statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest
niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.



• Art. 115. [Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej]
• 1. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może

określić warunki, które zapewnią posiadanie przez wykonawców zdolności
ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. W tym celu
zamawiający może wymagać w szczególności:

• 1) aby wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym
określone minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej
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;

• 4) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków
finansowych.



• 2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalne roczne przychody, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, przekraczały dwukrotność wartości zamówienia, z
wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu
zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w dokumentach
zamówienia powody zastosowania takiego wymagania.

• 3. Stosunek aktywów do zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być
uwzględniony, jeżeli zamawiający określi w dokumentach zamówienia
przejrzyste i obiektywne metody i kryteria takiego uwzględnienia.

• 4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1-3 stosuje się do
każdej z tych części. Zamawiający może określić minimalny roczny przychód
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.

• 5. W przypadku dynamicznego systemu zakupów warunek posiadania
minimalnego rocznego przychodu obliczany jest na podstawie przewidywanej
maksymalnej wielkości zamówień, które mają być objęte tym systemem.



• Art. 116. [Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego]

• 1. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki
dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności
zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm
zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów
lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

• 2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.



• Art. 117. [Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia]

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.



• Udostępnienie zasobów
• Art. 118. [Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych

podmiotów lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej]
• 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.

• 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.

• 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.



• 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.



• Art. 119. [Ocena przez zamawiającego udostępnianych
wykonawcy zdolności technicznych lub zawodowych lub ich
sytuacji finansowej lub ekonomicznej]

• 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.



• Art. 120. [Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu zobowiązującego się do
udostępnienia zasobów]

• Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

• Art. 121. [Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań]
• Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

zadań dotyczących:
• 1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
• 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.



• Art. 122. [Żądanie wskazania innego podmiotu
udostępniającego zasoby lub wykazania przez wykonawcę
samodzielnego spełnienia warunków udziału w
postępowaniu]

• Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.



• Art. 123. [Zakaz powoływania się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby po
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert]

• 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.



Kryteria oceny ofert na nowych zasadach 
(ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako 

jedynego kryterium oceny ofert, ustalanie wag, 
zasady przeprowadzania dogrywek, gdy nie można 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej).



• ”Najkorzystniejsza”, czyli jaka?
•

Przedstawiająca najlepszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub 
kosztem, ale także

• Gwarantująca zachowanie najlepszej jakości dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach 
środków posiadanych przez zamawiającego

• Gwarantująca uzyskanie najlepszych efektów, w tym także środowiskowych, społecznych w 
stosunku do poniesionych nakładów

• Wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

• Najkorzystniejsza oferta to taka, która najlepiej zaspokoi zidentyfikowane potrzeby 
zamawiającego



• Kryterium oceny „niedyskryminacyjny mechanizm wartościowania ich
korzystności, stopnia spełnienia oczekiwań zamawiającego określonych
w dokumentach postępowania w sposób przejrzysty, jednoznaczny,
jasny i zrozumiały, odnoszący się wyłącznie do przedmiotu (treści)
oferty.” (P. Wójcik [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A.
Wiktorowski, P. Wójcik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
Warszawa 2021, art. 239.

• Kryteria selekcji „obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w
konkursie, w celu ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników
konkursu, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału
w postępowaniu albo w konkursie, których zamawiający zaprosi do
złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do
złożenia prac konkursowych” (art. 7 pkt 9 pzp)



Kryteria oceny. Wymagania ogólne.

• Wymóg: kryterium (np. cena) + opis (instrukcja użycia) nie mogą pozostawiać zamawiającemu
nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i
porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji
przedstawianych w ofertach. (art. 240 ust. 2 pzp)

• Związek z faktycznymi potrzebami zamawiającego

• Muszą realizować cel –wybór oferty najkorzystniejszej (wartościowanie ofert)

• Muszą być związane z przedmiotem zamówienia (problem terminu zapłaty)

• Nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego



Kryteria oceny o charakterze  dyskryminacyjnym. Przykłady.

• Termin przydatności testu do użycia – premiowanie testów z 
terminem ponad 6mcy przy wymaganiu dostaw raz na kwartał 
i jednym dostawcy oferującym testy o takim terminie 
przydatności(zob. KIO/UZP 768/09).

• Arbitralny wybór technologii budowy drukarki – technologia 
bębna
zintegrowanego i rozdzielnego. Wysoka punktacja technologii 
rozdzielnego bębna i tonera (zob. KIO 1029/16).



• Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia.
• Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy

kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących
przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do
dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na
proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania n arynek, nawet jeżeli
elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

• Charakter podmiotowy vs. Przedmiotowy
„kryterium o charakterze społecznym: zatrudnienie osób z grup wykluczonych
odnosi się do przedmiotu zamówienia, jeżeli obowiązek zatrudnienia jest
powiązany z wykonywaniem zamówienia. Jeżeli wymóg zatrudnienia dotyczyłby
realizacji zadań innych niż zamówienie lub odnosił się do polityki zatrudnieniowej
wykonawcy, to wówczas to kryterium nabrałoby charakteru podmiotowego”
P. Wójcik [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik,
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 241.



• Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 
finansowej

Przykłady kryteriów dotyczących właściwości wykonawcy:
• Odległość bazy wykonawcy od siedziby zamawiającego (zob. KIO
2164/17);
• Ilość energii ze źródeł odnawialnych, jaką sprzedaje wykonawca do
innych niż zamawiający podmiotów (Wyrok TS z 4.12.2003 r., C-448/01,
EVN AG i Wienstrom GmbH v. Republik Österreich);
• Odnoszące się do ogólnej polityki zatrudnieniowej wykonawcy
• Posiadanie autoryzacji producenta sprzętu(KIO 203/20)



• Sposób dokonywania oceny
• „jeżeli zamawiający zdecydował się na zastosowanie w postępowaniu

przetargowym kryteriów pozacenowych, jest zobowiązany do jak
najdokładniejszego ich opisu, tj. w przypadku kryteriów mierzalnych
podać np. wzór matematyczny, według którego będzie przyznawał
punkty, natomiast w przypadku kryteriów niemierzalnych opisać, czego
będzie dokładnie oczekiwał od przedmiotu zamówienia. Dzięki
dokładnemu opisowi oceny kryterium zamawiający jasno określa
warunki, które będzie później egzekwował na etapie wykonania umowy,
oraz zapewnia sobie możliwość dokonania obiektywnej oceny ofert,
natomiast wykonawcy mają możliwość przygotowania konkurencyjnych
ofert”,

• Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 listopada 2016 r. I SA/Kr 1169/16



• Cena 60%
• zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki

są uprawnieni do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%
wyłącznie, gdy określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających
się na przedmiot zamówienia[art. 247 pzp].

• Warto przeczytać: Komisja Europejska, Zamówienia publiczne. Porady dla osób
odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania
najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

• https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/guidelines/20
18/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018



• Art. 246. [Ograniczenie możliwości stosowania kryterium
ceny]

• 1. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego
kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze
przekraczającej 60%.

• 2. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako
jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze
przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu
zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co
najmniej głównych elementów składających się na
przedmiot zamówienia.



• Subiektywizm oceny
Możliwość dokonywania różnej wykładni stopnia
wypełnienia kryterium ocennego, czego wyrazem jest
indywidualna ocena dokonywana przez członków komisji,
jest wpisana w naturę oceny kryterium jakościowego.

• Wyrok z dnia 23 marca 2016 r. sygn. KIO 294/16

Zamawiający musi zadbać o jednolitość oceny i 
marginalizację elementu subiektywnego!



• Częste uchybienia
▪ Brak szczegółowej informacji o sposobie dokonywania 
oceny
▪ Brak przypisania wartości podkryteriom (zob. KIO/KD 
52/10)
▪ Kryteria umożliwiające subiektywną ocenę
▪ Błędy we wzorach matematycznych (zob. KIO/KD 34/14)
▪ Sztuczne stosowanie kryteriów pozacenowych



• Art. 248. [Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej
punktacji; oferty dodatkowe]

• 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.

• 2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem.

• 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w
ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.



• Art. 249. [Składanie ofert dodatkowych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia z zastosowaniem ceny lub kosztu jako
jedynego kryterium]

• Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym
jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.



• Art. 250. [Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku ofert o takim samym 
koszcie]

• 1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym
kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych
kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający
wybiera ofertę:

• 1) z niższym kosztem nabycia albo
• 2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia
• - pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania w dokumentach

zamówienia.
• 2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych zawierających nowy koszt nabycia, w terminie określonym przez
zamawiającego.



• Art. 252. [Termin wyboru najkorzystniejszej oferty]
• 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie

związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
• 2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem

najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę,
którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na
wybór jego oferty.

• 3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2,
zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.



• Art. 253. [Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji]
• 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
• 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

• 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
• - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
• 2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie

internetowej prowadzonego postępowania.
• 3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.



Zmiany dotyczące wadium (wymagania, 
dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, 

zatrzymanie wadium, wadium w przypadku 
konsorcjum).



• Art. 97. [Wniesienie wadium]
• 1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
• 2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
• 3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w

częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
• 4. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i

8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości
zamówienia podstawowego.

• 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.

• 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.



• 7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach:

• 1) pieniądzu;
• 2) gwarancjach bankowych;
• 3)  gwarancjach ubezpieczeniowych;
• 4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299).

• 8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego.

• 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
• 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 

pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej.



• Art. 98. [Zwrot lub zatrzymanie wadium]
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.
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.



• 3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust.
2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą
wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

• 4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.

• 5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie
niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.



• 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

• 1)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej;

• 2)  wykonawca, którego oferta została wybrana:
• a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,
• b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• 3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.



• fakultatywność wadium
• w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia
• forma wadium

Art. 97 ust. 10 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji 
lub poręczenia, o  których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca 
przekazuje zamawiającemu oryginał  gwarancji lub poręczenia, w 
postaci elektronicznej.

• skreślenie możliwości składania wadium w formie poręczenia 
bankowego lub poręczenia SKOK-u

• obowiązek zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni (na wniosek i bez wniosku; art. 98)

• doprecyzowanie zwrotu wadium w innej niż pieniężna 



Wybór najkorzystniejszej oferty. 



• Art. 62. [Oferta w rozumieniu przepisów rozdziału]
• Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę 

wstępną, ofertę podlegającą negocjacjom, ofertę ostateczną, ofertę dodatkową, ofertę 
wariantową oraz ofertę częściową.

• Art. 63. [Obligatoryjna forma elektroniczna]
• 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej.

• 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne 
ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w 
konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.



• Art. 222. [Termin otwarcia ofert]
• 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.

• 2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu 
teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii.

• 3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

• 4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



• 5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:

• 1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;

• 2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
• 6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, 

zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 
5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo 
unieważnieniu postępowania.



• Zgodnie z art. 222 nowej ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.

• Bezpośrednio po otwarciu ofert (niezwłocznie) zamawiający
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz
odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach
prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

• Nie podaje się informacji o cenach albo kosztach ofertowych, w
przypadku ofert, które nie są ofertami ostatecznymi.



• Art. 223. [Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; zasady poprawiania ofert przez zamawiającego]

• 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

• 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

• 1)  oczywiste omyłki pisarskie,

• 2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

• 3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty

• - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

• 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 
wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.



• Art. 224. [Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie]
• 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 
części składowych.

• 2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie 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 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, 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, o których 
mowa w ust. 1.



• 3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

• 1)  zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

• 2)  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z 
realizacją robót budowlanych;

• 3)  oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

• 4)  zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa 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 2020 r. poz. 
2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

• 5)  zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• 6)  zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w 
którym realizowane jest zamówienie;

• 7)  zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

• 8)  wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.



• 4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest 
obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie 
określonym w ust. 3 pkt 4 i 6.

• 5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na wykonawcy.

• 6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta 
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny 
lub kosztu.

• 7. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, 
zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu 
ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z 
powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej.



• Art. 226. [Odrzucenie oferty]

• 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

• 1)  została złożona po terminie składania ofert;

• 2)  została złożona przez wykonawcę: 

• a)  podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

• b)  niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

• c)  który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 
środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

• 3)  jest niezgodna z przepisami ustawy;

• 4)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

• 5)  jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

• 6)  nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

• 7)  została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;



• 8)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

• 9)  została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

• 10)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

• 11)  wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

• 12)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

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

• 14)  wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 
terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

• 15)  oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku 
gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

• 16)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

• 17)  obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

• 18)  została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 
na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.



Ocena ofert według nowych zasad (kolejność 
czynności zamawiającego, tajemnica 

przedsiębiorstwa, wezwania i 
uzupełnienia/wyjaśnienia, poprawianie omyłek, 

badanie rażąco niskiej ceny lub kosztu – wezwania, 
ciężar dowodu).



• Zanim jednak zamawiający dokona oceny i wyboru oferty
najkorzystniejszej, musi ustalić, które oferty takiej ocenie w ogóle
podlegają. Innymi słowy – w odniesieniu do każdej ze złożonych ofert
powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jest ona zgodna z warunkami
zamówienia, a także czy nie podlega odrzuceniu

• Zgodność oferty z warunkami zamówienia określa się na podstawie
treści oferty – tj. treści złożonego przez wykonawcę oświadczenia woli –
a także w ramach analizy przedmiotowych środków dowodowych. Warto
powtórzyć, że zgodne z definicja legalną, są to „środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót
budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia” (art. 7 pkt 20 PZP).



• W toku badania przedmiotowego ofert zamawiający może
zażądać od wykonawców wyjaśnienia treści oferty lub
przedmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów i oświadczeń składanych w toku
postępowania. Jednak procedura wyjaśnienia nie może
zmierzać do negocjacji treści oferty pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą, co w konsekwencji oznacza, że
co do zasady treść oferty nie powinna ulec zmianie. Co
prawda z literalnego brzmienia przepisu wynika, że
zamawiający jest jedynie uprawniony do żądania
wyjaśnienia treści oferty, jednak przyjmuje się, że
zamawiający przed ewentualnym odrzuceniem oferty
powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia.



• Procedura wyjaśnień może w szczególności służyć ustaleniu, czy
ewentualne niespójności oferty z warunkami zamówienia
przesądzają o jej nieusuwalnej niezgodności, czy też stanowią
omyłki, które mogą zostać poprawione. W przepisach PZP (art.
223 ust. 2 PZP) zostały przewidziane 3 rodzaje omyłek, wobec
których możliwe jest dokonanie korekty:
➯oczywista omyłka pisarska;
➯oczywista omyłka rachunkowa (dokonywana z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek);
➯inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty.



• Gdy cena oferty wydaje się być rażąco niska, zamawiający może wezwać
wykonawcę do jej wyjaśnienia. W przepisach PZP nie znajduje się
definicja pojęcia rażąco niskiej ceny, jednak zgodnie z orzecznictwem
pojęcie to oznacza, że cena oferty jest niewiarygodna, nierynkowa, za
którą nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zatem
zamawiający będzie mieć wątpliwości co do realności ceny oferty, może
skorzystać z możliwości wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień

• Składając wyjaśnienia wykonawca powinien bardzo szczegółowo
odpowiadać na wszelkie pytania sformułowane przez zamawiającego.
Powinien też przedstawić wszelkie okoliczności, które miały wpływ na
możliwość zaoferowania ceny wynikającej z oferty, dołączając
wiarygodne dowody. Obowiązek wykazania, że cena oferty nie jest
rażąco niska, spoczywa bowiem na wykonawcy, a konsekwencją jego
niespełnienia jest odrzucenie oferty



Jak skutecznie utajnić dokumenty po wejściu w życie nowej ustawy?

▪ Aktualność zasady jawności postępowania →zasady pozostają niezmienne!

▪ Oznacza to, że wypracowane dotychczas poglądy (w tym orzecznictwo KIO) pozostają aktualne → obowiązek
wdrożenia wypracowanych schematów do procesu zakupowego wykonawcy.

▪ Możliwość zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa która spełnia przesłanki z art. 11 ust. 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

✓ Informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

✓ Informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób,

✓ Uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności



Skuteczne utajnienie informacji – krok po kroku
• Moment zastrzeżenia informacji – zawsze przy złożeniu / 

uzupełnieniu dokumentów. 
• Brak możliwości utajnienia dokumentów „na zaś”;

• Obligatoryjne elementy uzasadnienia utajnienia:
1. Wykazanie wartości gospodarczej;
2. Oświadczenie o tym, że informacje nie zostały wcześniej 
ujawnione do informacji  publicznej;
3. Obowiązek wykazania i udowodnienia podjętych działań 
mających na celu zapewnienia;
4. Wydzielenie pliku elektronicznego zawierającego utajnione 
informacje



• Wartość gospodarcza nie musi być przedstawiana przez wskazanie
konkretnej czy tez przybliżonej kwoty wyrażonej za pomocą ogólnie
przyjętego miernika wartości, co oznacza, że nie zawsze da się wyrazić w
pieniądzu, gdyż dotyczy okoliczności, których nie można na takowy
przeliczyć.

• W związku z tym może ona odnosić się do szczególnych okoliczności,
informacji, wiedzy (know-how), które mają dla wykonawcy szczególne
znaczenie. (KIO 330/20)



Dowody wykazania podjęcia działań zmierzających do ochrony informacji:

▪ Umowy z pracownikami zawierające klauzule o zachowaniu poufności;
▪ Oświadczenia podmiotów trzecich / pracowników / kontrahentów o zachowaniu 
poufności;
▪ Zawieranie w treści zobowiązań do udostępnienia zasobów oświadczenia, że 
podmiot  trzeci zachowa w poufności fakt nawiązania współpracy;
▪ Regulamin poufności firmy;
▪ Uchwały zarządu o wdrożeniu zasad poufności danych;
▪ Dowody potwierdzające wdrożenie w firmie działań zaradczych – wprowadzenia 
dodatkowych zabezpieczeń dostępowych, certyfikaty ISO, monitoring przepływu 
informacji, sposób niszczenia informacji po ich przetworzeniu;
▪ Zawieranie w ofertach handlowych klauzul o zachowaniu poufności (przy 
wyjaśnieniach dot. rażąco niskiej ceny).



Sporządzenie protokołu. 



• Dla udokumentowania przeprowadzenia procedury o udzielenie
zamówienia publicznego beneficjent zobowiązany jest sporządzić
Protokół postępowania



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


