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Siatka pojęciowa 

 

 

Zamówienie publiczne = umowa odpłatna 

 

STRONY: 

 

● Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego; 

● Zamawiający  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do 
stosowania ustawy; 
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PRZEDMIOT : 

● roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych 
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

● NOWELIZACJA (nowa definicja robót budowlanych): wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a 
także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

 

● usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2a; 

● dostawy - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na 
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

PZP jako lex specialis wobec KC 
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Prawo zamówień publicznych = LEX SPECIALIS wobec kodeksu cywilnego 

 

Art. 14. PZP  

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

Art. 139. ust. 1 PZP.  

Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

 

 

 

Terminy:   

 

Art. 111 „Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego 

dnia.  Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, 

nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie 

nastąpiło”.  

Art. 115 „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego”. 
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Umowa o roboty budowlane (umowa nazwana)  

 

Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do 

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem 

i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania 

wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 

przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i 

dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. 

 

 

Art. 6471. 1. W umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a 
wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które 
wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 
2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z  
podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 
dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora i wykonawcy.  
4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę. 
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, 
są nieważne. 
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Wynikającą z art. 647[1] § 5 kc ochroną są objęci zarówno podwykonawcy 
spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i 
podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o dzieło. Z 
odwołania się w omawianym przepisie do robót budowlanych wykonanych 
przez podwykonawcę należy wywieść jedynie wymaganie, aby rezultat 
świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z 
wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia 
wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. 

Nie są natomiast niewątpliwie umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 
647[1] § 5 kc umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i 
urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy 
zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych. 

 

Wyrok SN z 17.10.2008 r. I CSK 106/2008 
 

Jeżeli jeden z wykonawców (uczestników konsorcjum) umowy zawartej w 
wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarł umowę w 
podwykonawcą, któremu nie zapłacił wynagrodzenia, to odpowiedzialność 
wykonawców w stosunku do inwestora spełniającego to świadczenie na 
rzecz podwykonawcy jest solidarna (art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 
223 poz. 1655 ze zm.). 

 

Wyrok SN z 17.09.2008 r. III CSK 119/2008 
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Skuteczność zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o 
wykonanie zadań wchodzących w zakres umowy o roboty budowlane 
wymaga przedstawienia mu umowy z podwykonawcą lub jej projektu oraz 
odpowiedniej dokumentacji. 

Wyrok SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/2006 

 

UWAGA!!! – kolejne orzeczenie w formie uchwały 7 sędziów SN: 

 

Do zgody wymaganej przez art. 647[1] § 2 i 3 kc nie stosuje się art. 63 § 2 kc. 
Zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w 
sposób dostateczny (art. 60 kc); niezależnie od tego zgodę uważa się za 
wyrażoną w razie ziszczenia się przesłanek określonych w art. 647[1] § 2 
zdanie drugie kc. 

 

Uchwała 7 sędziów SN z 29 kwietnia 2008 r. III CZP 6/2008 
 

Przedsięwzięcie działań wskazanych w art. 647[1] § 2 zdaniu drugim k.c. 
przez inną osobę niż wykonawca nie ma znaczenia prawnego, chyba, że 
osoba ta działa jako pełnomocnik wykonawcy. Przepisy nie wyłączają 
bowiem możliwości dokonania powyższych czynności przez 
pełnomocnika. 

 

Wyrok SN z 22.06.2007 r. V CSK 131/2007 
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Art. 648.  

§ 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.   

 § 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część 
składową umowy. 
 

Art. 649. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się 
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.  
 

Art. 6491. § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, inwestor udziela 
wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej 
zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także 
akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. 
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty 
zabezpieczenia wierzytelności. 

 
Art. 6492. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć 
prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora 
gwarancji zapłaty. 
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy 
(generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.  
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Art. 6493. § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może 
w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości 
ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz 
robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych 
na piśmie przez inwestora. 
§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji 
zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1. 

 
Art. 6494. § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej 
gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 
dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem 
na dzień odstąpienia. 
§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót 
budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. 
§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania 
robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je 
wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże 
w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny 
wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. 
 

Art. 651. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, 
maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót 
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym inwestora.  
 

Art. 652. Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, 
ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
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Art. 654. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany 
jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w 
miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.  
 

Art. 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek 
wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub 
urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, 
wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego 
odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie 
zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej 
staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora 
materiałów, maszyn lub urządzeń.  
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Art. 656. 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem 
robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę 
robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady 
wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia 
od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o 
umowie o dzieło.  
 

Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub 
wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 
ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 
do wykonania dzieła.  
 

Art. 636.  

§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od 
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła 
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.  

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia 
od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu 
materiału i wydania rozpoczętego dzieła.  
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Art. 637.  

1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając 
w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, 
że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 
naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała 
nadmiernych kosztów.  

2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że 
przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 
zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady 
nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący 
zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
 

Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do 
rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy 
sprzedaży.  
 

Wybór trybu postępowania 
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ZAMAWIAJĄCY wybiera wykonawcę z którym podpisze umowę o 
zamówienie publiczne w jednym z 8 trybów wskazanych w pzp. 

 

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony 
oraz przetarg ograniczony.  

 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach 
określonych w ustawie. 

 

 

 

26 
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Art. 66 ust. 1 PZP 

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

 

28 

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a (monopol techniczny) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym 
charakterze. 
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 W ocenie Komisji, fakt, że określona firma jest wyłącznym 

dystrybutorem określonego produktu w żadnej mierze nie oznacza, iż 

na rynku nie występują inne podmioty oferujące sprzęt innych 

producentów o tożsamej funkcjonalności i równoważnych parametrach 

technicznych. Jak trafnie podniósł Rzecznik, istnienie tylko jednego 

dostawcy lub wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia musi być 

oczywiste, wynikać z obiektywnych, nie budzących wątpliwości 

faktów, a nie tylko z subiektywnego przekonania strony zamawiającej. 

Natomiast w przedmiotowej sprawie Zamawiający nie wykazał, iż 

zamówienia  zrealizowane mogły być jedynie przez te firmy, z którymi 

zawarto umowy, co ewentualnie mogłoby uzasadniać zastosowanie 

trybu zamówienia z wolnej ręki. 

Orzeczenie GKO z 14 maja 2009 r. Nr BDF1/4900/19/18/09/679 

  

30 

Nie stanowi przesłanki pozwalającej na skorzystanie z trybu z wolej ręki 

przekonanie zamawiającego, że proponowany przez niego wykonawca 

jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie 

i możliwości organizacyjne, jest w stanie wykonać zamówienie. 

Wyrok NSA z dnia 11 września 2000 sygn. akt II SA 2074/00, wyrok SN z 

dnia 6 lipca 2001 

Prawidłowa interpretacja art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wymaga, aby 
istniejący stan faktyczny spowodowany był przyczynami o 
charakterze obiektywnym. Subiektywne przekonanie 
Zamawiającego, iż tylko jeden wykonawca może zrealizować 
przedmiotowe zamówienie nie jest wystarczającym wypełnieniem 
ustawowej przesłanki. 

 

Uchwała KIO nie uwzględniająca zastrzeżeń do wyników kontroli UZP 

 21 września 2011 r.    KIO KD 70/11 
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Zamawiający nie może opierać swojego przekonania o możliwości 
udzielenia zamówienia z wolnej ręki wyłącznie na podstawie 
oświadczenia składanego przez wykonawcę, któremu zamówienie ma 
zostać udzielone, a powinien wykazać się większą inicjatywą w 
ustaleniu, czy istnieje więcej, niż jeden dostawca danego przedmiotu 
zamówienia. 

 

Uchwała KIO nie uwzględniająca zastrzeżeń do wyników 
kontroli UZP 

 6 luty 2012 r.    KIO KD 13/12 

  
 

32 

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego w świetle przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 

ust.1, art. 29 ust. 1 oraz zasady przejrzystości powinno być uwzględnione 

w postępowaniu przetargowym albo w konkursie dotyczącym zlecenia 

wykonania dokumentacji projektowej.  

Zamówienie publiczne na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać 

udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

1 lit. b ustawy PZP, albowiem ochrona praw wyłącznych projektanta ma 

charakter wtórny w stosunku do wcześniej udzielonego zamówienia na 

prace projektowe.  

W przypadku, gdy zamawiający nie uwzględnił w postępowaniu albo 

konkursie na dokumentację projektową sprawowania nadzoru autorskiego 

może rozważyć zastosowanie trybu przetargowego do wyboru wykonawcy 

świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego. 

Opinia prawna UZP 2012 
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UWAGA!!! – najnowsze stanowisko KIO wyrażone w zakresie 
uprawnień oceny działań kontrolnych UZP 

 

Izba stoi na stanowisku, iż nadzór autorski, co wynika z samej jego 
istoty, może sprawować jedynie autor projektu. W ocenie Izby nie ma 
możliwości przypisania zamawiającemu naruszenia wskazanych 
przepisów, a także ich obejścia, przez wykreowanie przez zamawiającego 
sytuacji umożliwiającej mu udzielenie zamówienia w trybie 
niekonkurencyjnym. Stanowisko analogiczne do przedstawionego w 
niniejszej uchwale wyrażone zostało w uchwałach Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2011 r. KIO/KD 106/10 LexPolonica nr 
2445168, z dnia 30 marca 2012 r. oraz wyroku z dnia 15 lutego 2012 r. KIO 
222/12 LexPolonica nr 3853782. 

 

Uchwała KIO uwzględniająca zastrzeżenia do wyników kontroli UZP 
z 6 lipca 2012 r. KIO KD 57/12 

34 

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (monopol prawny) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 
wykonawcę z przyczyn z przyczyn związanych z ochroną praw 
wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. 
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Konieczność powierzenia realizacji zamówienia konkretnemu 
wykonawcy nie może być konsekwencją postanowień uprzednio 
zawartych umów z wykonawcą, w tym związanych z warunkami 
gwarancji jakości, albowiem w zawieranej umowie o zamówienie 
publiczne należy tak określać warunki gwarancji, by nie ograniczać lub 
wyłączać uprawnień Zamawiającego w zakresie autorskich praw 
majątkowych. Zatem te postanowienia powinny umożliwiać rozwój 
systemu, zmianę jego kodów źródłowych, oraz nie ograniczać lub 
wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę. 

 

Uchwała KIO nie uwzględniająca zastrzeżeń do wyników kontroli 
UZP z 3 listopada 2011 r. KIO KD 81/11 

36 

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (monopol artystyczny) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie 
działalności twórczej lub artystycznej. 
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Art. 67 ust. 1 pkt 3 (sytuacja wyjątkowa) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze 
względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

38 

Sygn. akt KIO/KD 58/10 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY 
ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMOWIEŃ 
PUBLICZNYCH z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

 

Gmina Wrocław oraz Wrocław 2012 Sp. z o. o. (Zamawiający, wspólnie 
przeprowadzający postępowanie i udzielający zamówienia na 
podstawie art. 16 ust. 1 PZP) w trybie z wolnej ręki, z powołaniem się 
na przesłankę wynikającą z przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
zawarli umowę na realizację zadania publicznego, której 
przedmiotem jest ,,Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we 
Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych” w efekcie 
odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą, który nie 
wywiązywał się z umowy. 

UZP zakwestionował tryb zamówienia z wolnej ręki.  

KIO uwzględniła zastrzeżenia.  
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Zamawiający uzasadniając zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki 
wskazał, że w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2007 – 2013 zwrócił się do 
Starostwa Powiatowego o wznowienie decyzji pozwolenia na budowę. Jednak 
okazało się, że wznowienie decyzji wymaga aktualizacji całego projektu 
budowlanego. W składanym wniosku o dofinansowanie należało przedstawić 
warunki uwzględnione w nowym (zaktualizowanym) projekcie budowlanym, 
wobec czego aktualizację projektu należało zlecić w trybie pilnym. Ponadto 
uzyskanie pozwolenia na budowę wymagało posiadania aktualnych 
kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja, którą posiadał zamawiający straciła ważność, gdyż była 
wykonana w 2001 i 2003 r., tak więc nie spełniała wymagań obowiązujących 
przepisów prawnych. Nieaktualne stały się uzyskane do projektu opinie, 
uzgodnienia i decyzje. W związku z powyższym w ocenie zamawiającego 
„należało w trybie pilnym wykonać powyższą aktualizację całego projektu – 
co skutkowało zastosowaniem trybu z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp)”. 

Tryb zastosowany bezpodstawnie – kontrola UZP 2011 r. 

40 

Art. 67 ust. 1 pkt 4 (brak zainteresowania zamówieniem) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w 
prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z 
których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu 
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały 
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w 
istotny sposób zmienione. 
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Art. 67 ust. 1 pkt 5 (zamówienia dodatkowe) 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku 
udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości 
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli 

a)  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 
zamówienia  dodatkowego od zamówienia podstawowego 
wymagałoby  poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
b)  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 
 wykonania zamówienia dodatkowego. 

42 

  

  Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem, w ramach którego udzielane 

są odrębne zamówienia publiczne. W związku z powyższym, zastosowanie 

mają do tego takiego postępowania przepisy art. 4 pkt. 8 PZP, mówiące że 

ustawa nie ma zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza 

równowartości 14.000 euro. Tak więc analiza przesłanek wskazanych w art. 

67 ust. 1 PZP jest uzasadniona jedynie w sytuacji, gdy wartość robót 

dodatkowych przekroczy kwotę 14.000 euro.  Natomiast sytuacja zlecenia 

robót dodatkowych o wartości poniżej 14.000 euro może być poddana 

analizie z punktu widzenia ewentualnego podziału zamówienia lub 

ewentualnej zmiany umowy o zamówienie publiczne polegającej na 

rozszerzeniu przedmiotu zamówienia wykonawcy robót podstawowych 

(należy zweryfikować, czy zaszły przesłanki wskazane w art. 144 PZP). 

Może też być zgodna z przepisami PZP. Ocena danego stanu faktycznego 

będzie zależna od wielu czynników.   



2012-10-18 

22 

43 

Przykład: 

Zamówienie dodatkowe może być udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub 

robót budowlanych. Jeżeli stroną umowy podstawowej jest konsorcjum nie można 

zlecić zamówienia z wolnej ręki jednemu z konsorcjantów. Brak tożsamości 

wykonawcy w obydwu przedmiotowych umowach świadczy o niespełnieniu przesłanki 

udzielenia zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy usług.  

 

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 

Finansów Publicznych z dnia 28 czerwca 2010 r. (nr BDF1/4900/43/49/10/1228). 

 

UZP – stanowisko odmienne wyrażone w opinii prawnej www.uzp.gov.pl 
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Art. 67 ust. 1 pkt 7 (zamówienia uzupełniające) 

 

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające 
było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i 
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 
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Art. 66 ust. 2 
 
 
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio 
zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do 
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o 
zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
 zamówienia; 
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, 
 któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości  ex ante 

BZP 
BRAK/UMOWA 

UMOWA 

5/10 dni 

KIO/ ew. 
odwołanie  

BZP/o 
udzieleniu 

BZP/o 
udzieleniu 

15/30 dni 

ewentualne unieważnienie umowy 

ewentualne 
uwzględnienie 
odwołania 

Art. 180, 182 ust. 2 pkt 1, 182 ust. 3, 182 ust. 4,  
art. 192, art. 146 ust. 2 PZP   
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W przypadku trybu zamówienia z wolnej reki nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące oferty (nie występuje). Tryb ofertowy zastąpiony 
jest trybem negocjacyjnym. Art. 72 KC w związku z art. 14 PZP: 

 

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, 
umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do 
wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. 
Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem 
dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest 
obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez 
to, że liczyła na zawarcie umowy.  

 

Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem 
poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i 
nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych 
informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.  W 
razie niewykonania lub nienależytego wykonania ww. obowiązków, 
uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo 
wydania uzyskanych przez nią korzyści. 

48 

 

 

 

Negocjacje nie muszą się zakończyć uzgodnieniem stanowisk. 

 

W przypadku braku zgody co do warunków realizacji zamówienia nie 
można zawrzeć umowy o zamówienie publiczne, natomiast kwestią 
która budzi wątpliwości jest pytanie o konieczność wykonania 
czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 
PZP (jest to spór dotyczący strony formalnej). 
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z a m ó w i e n i a  

50 

Art. 29 PZP 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty.  
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Art. 31 PZP 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za 

pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Do opisu przedmiotu 

zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień. 

 

Dokumentacja projektowa: 

- - uproszczona (nie wymagająca pozwolenia na budowę); 

- - pełna (wymagająca pozwolenia na budowę) 

 

Przedmiar: zamawiający powinien posiadać zawsze, za wyjątkiem 

ryczałtu i w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki. Decyzja o jego 

wykorzystaniu przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych zależy od 

zamawiającego (jest to związane ze sposobem ustalenia wynagrodzenia) 

 

52 

Art. 31  

ust. 2  

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

ust. 3 

 Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w 
którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych 
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
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Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję.  

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważny". Jedynym wyjątkiem, gdy możliwe jest użycie przez 

zamawiającego znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jest sytuacja, 

w której kumulatywnie spełnione są trzy przesłanki:  1  jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia, 2 zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 3 wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. (równoważność należy dookreślić). 

54 

   Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle 

rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot 

zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a 

jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

  dyskryminacja bezpośrednia – bezpodstawne użycie przy opisie przedmiotu 

zamówienia oznaczeń konkretnego producenta; 

  dyskryminacja pośrednia – bezpodstawne posługiwania się parametrami 

wskazującymi pośrednio  na konkretnego producenta lub konkretny produkt. 
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 Każde uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, postawienie dodatkowych 
warunków udziału w postępowania czy rozbudowanie kryteriów oceny ofert 
prowadzi do ograniczenia konkurencji. Poza przypadkami najprostszych 
dostaw czy usług obywających się bez stawiania jakichkolwiek warunków 
udziału w postępowaniu oraz bez innych kryteriów oceny ofert niż cena, 
postanowienia specyfikacji zawsze będą faworyzować niektórych 
wykonawców i dyskryminować innych. W szczególności na przykład nie 
istnieje taki opis przedmiotu zamówienia, który na równi odpowiadałby 
wszystkim wykonawcom obecnym na rynku. W każdym z takich przypadków 
będą wykonawcy, którzy w związku z właściwościami podmiotowymi czy 
profilem ich oferty, nie będą mogli w ogóle konkurować o uzyskanie 
zamówienia lub ich szanse uzyskania zamówienia będą relatywnie mniejsze. 
Dopuszczalny stopień ograniczenia dostępu do zamówienia i preferowania 
jednych wykonawców kosztem innych rósł będzie wraz ze wzrostem 
znaczenia i wagi potrzeb zamawiającego, które tego typu ograniczenia będą 
dyktować i uzasadniać. I na odwrót: im mniejszy faktyczny stopień 
ograniczenia konkurencji przy danym zamówieniu, tym proporcjonalnie 
mniejsze mogą być potrzeby zamawiającego uzasadniające takie ograniczenie. 
Jakiekolwiek ograniczenie konkurencji musi się opierać się na realnych i 
proporcjonalnych powodach, które stopień tego ograniczenia będą 
sankcjonować i uzasadniać. Wyrok KIO z 24 lutego 2012 r. KIO 318/12  

56 

Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych 
wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego uprawdopodabnia 
naruszenie uczciwej konkurencji i jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 p.z.p. 
Zamawiający może obalić zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 p.z.p. jeśli wykaże, 
że opis przedmiotu zamówienia ma źródło w jego uzasadnionych potrzebach 
lub jeśli wykonawca spełnia kwestionowane postanowienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pogląd taki jednak zawsze musi znajdować 
oparcie w wyraźnym wskazaniu oraz przekonywającym uzasadnieniu tych 
potrzeb. Zamawiający nie jest zobowiązany do tego, aby w treści specyfikacji 
wskazywać przyczyny, dla których wymaga rozwiązań niestandardowych. 
Wystarczające jest, że uzasadnienie takie rzeczywiście istnieje. Ustalony w 
art. 30 ust. 4 p.z.p. wymóg dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanym 
zgodnie z art. 30 ust. 1 p.z.p. nie oznacza (...) konieczności dopuszczenia 
rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych normą, lecz rozwiązań 
równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych przy zachowaniu norm. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 1 marca 2012 r. KIO 334/12 
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Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 
spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie 
narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis 
przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty (...) nie wskazuje na naruszenie 
podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają 
podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. 
Ocenę celowości podziału zamówienia na części ustawodawca pozostawił uznaniu 
zamawiającego, zatem nie ma on obowiązku dzielenia zamówienia na części, a tym 
samym wykonawcom nie przysługuje roszczenie o podział zamówienia na części. 
Zamawiający ma prawo kształtować warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby 
dokonać wyboru wykonawcy oferującego sprzęt o najnowocześniejszych parametrach, 
pamiętając jednocześnie o konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców. Zamawiający ma prawo określić przedmiot 
zamówienia w taki sposób, aby uzyskać oczekiwany efekt. Ustawodawca pozostawił 
zamawiającemu w tym zakresie możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia 
w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes. Przepis art. 29 ust. 2 p.z.p nie 
wymaga w zasadzie, pełnego udowodnienia naruszenia konkurencji, wystarczające jest 
udowodnienie możliwości wystąpienia takiego naruszenia, a więc jego 
prawdopodobieństwa. Powyższe nie oznacza jednak braku obowiązku udowodnienia 
okoliczności stwierdzających ograniczenia uczciwej konkurencji. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 
dnia 16 lutego 2012 r. KIO 249/12 
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 Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez 
Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania zamawiającego do zawarcia umowy, której 
treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że 
uważa, iż mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy. W ramach 
swobody umów zamawiający może narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy, a 
Wykonawca może nie złożyć oferty na takich warunkach. Natomiast składając ofertę musi 
wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy 
kalkulując cenę ofertową.  Stawianie wykonawcom określonych wymagań na etapie 
realizacji umowy, które przedkładają się jedynie na ich wynagrodzenie i zwiększony nakład 
sił oraz środków na etapie realizacji zamówienia, nie ogranicza uczestnikom postępowania 
możliwości samego uczestnictwa w postępowaniu oraz złożenia konkurencyjnej oferty. 
Każdy wykonawca mając świadomość obowiązków wynikających z treści umowy może 
ocenić, czy jest w stanie należycie zrealizować zobowiązanie z niej wynikające oraz ocenić 
jakie koszty są z tymi wymaganiami związane. Kalkulowanie wynagrodzenia jest bowiem 
wyłączną domeną wykonawcy. 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 
dnia 1 marca 2012 r. KIO 360/12 
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Stosowanie przepisów p.z.p. prowadzące do narzucenia zamawiającemu zakupów, które 
nie odpowiadają jego potrzebom i ograniczają zakres swobody w podejmowaniu decyzji 
związanych z działalnością zamawiającego, nie daje się pogodzić z postulatem 
racjonalności ustawodawcy. P.z.p. nie powinna być stosowane i interpretowane jedynie 
przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od 
innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych 
zakupów. Polityka wewnętrzna wykonawcy nie może powodować zagrożeń po stronie 
zamawiającego, iż zamówienie nie zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami 
projektowymi zamawiającego, w ten sposób, iż oferowane przez wykonawcę rozwiązanie 
nie będzie tym wymogom odpowiadało. 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 
dnia 29 września 2011 r. KIO 2005/11 
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Pomimo, że w p.z.p. nie wyartykułowano wprost przepisu nakazującego 
zamawiającemu opisanie sposobu potwierdzania równoważności oferowanych 
rozwiązań, to jednak wobec obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisania 
przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenia rozwiązań równoważnych (art. 29 ust. 1 i 3, 
art. 30 ust. 4 ustawy), opisania sposobu przygotowania ofert, a także sposobu ich oceny 
(art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy), należy przyjąć na podstawie zarówno doktryny, jak i 
ugruntowanego orzecznictwa w tej materii, że zamawiający by mógł ocenić, czy 
oferowane rozwiązania równoważne, spełniają wymóg równoważności, zgodnie z art. 
30 ust. 5 ustawy, musi je odnieść do co najmniej minimalnych wymagań opisanych w 
SIWZ. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o 
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, 
które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to 
produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada 
pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i 
parametry. 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 
z dnia 5 stycznia 2012 r. KIO 2734/11 
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Niezamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego – wraz ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia – przedmiotu robót 
określającego szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i stanowiącego 
załącznik do specyfikacji, z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 37 ust. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

Orzeczenie GKO z dnia 23 marca 2009 Nr BDF1/4900/8/8/09/272 

Wskazanie nazw towarowych bez przewidzenia możliwości składania ofert 
równoważnych.  

Orzeczenie GKO z 17 lutego 2011 r. Nr akt BDF1/4900/126/143-
144/10/3571 
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Prawo opcji.  Art. 34 ust. 5 PZP. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy 

przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się 

największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa 

opcji. Prawo opcji to założenie możliwości rozszerzenia pierwotnie 

określonego przedmiotu zamówienia na usługi lub dostawy. Cechą 

charakterystyczną dostaw lub usług objętych prawem opcji jest to, że 

zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy 

będzie z nich korzystał, bowiem nie miał możliwości precyzyjnego 

określenia ich zakresu (pod tym względem wykazują podobieństwo do 

zamówień uzupełniających). Prawo opcji występuje w postaci 

odpowiednich zapisów umownych przewidujących prawo zamawiającego 

do zwiększenia zakresu ilościowego zamówienia wynikającego z umowy na 

konkretnym poziomie, np. 10% ilości wskazanej w ramach opisu 

przedmiotu zamówienia. Zwiększenia zakresu przedmiotowego dokonuje 

się podczas realizacji umowy, przez zlecenie dostaw lub usług w mniejszym 

lub większym (niż wynikający z umowy) zakresie. 
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K r y t e r i a  o c e n y  o f e r t  

Art. 91. 1.  

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, 

parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w 

zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz 

termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć 

właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

 

Kryteria mierzalne = ocena obiektywna (wzory „proste” lub 

logarytmiczne). 

Kryteria niemierzalne = ocena subiektywna. 
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Wzór „prosty” dla kryteriów rosnących (np. gwarancja, w przypadku usług 
szkoleniowych – ilość szkoleń przeprowadzonych przez wykonawcę): 

 

A/B x Z = Lp 

A – wartość kryterium oferty ocenianej 

B – najkorzystniejsza wartość ze wszystkich ofert 

Z – waga kryterium w punktach 

 

Wzór „prosty” dla kryteriów malejących (np. cena): 

B/A x Z = Lp 

A – wartość kryterium oferty ocenianej 

B – najkorzystniejsza wartość ze wszystkich ofert 

Z – waga kryterium w punktach 

 

 

 

Wzór  logarytmiczny: 

Najlepszy = maksymalna liczba punktów 

Najgorszy = 0 pkt 

Wszyscy tak samo  = maksymalna liczba punktów 

Wykonawca z wartością pomiędzy najlepsza i najgorsza wg wzoru: 

 

 

    

mniejsza lepsza    większa lepsza 

 

P_obliczana = punktacja 

W_max = maksymalna liczba punktów 

X_min = najniższa spośród złożonych ofert 

X_max  = najwyższa spośród złożonych ofert 

X _obliczana = wartość oferty ocenianej 
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Kryteria powinny być dobrane odpowiednio do wymogów zamawiającego i 

celu jakiemu mają służyć, np.: 

 

1.  Cena plus szybka realizacja (zapłacę więcej ale przy zmniejszeniu kosztów społecznych 

wynikających np. z zakorkowanego centrum miasta) – a więc kryterium ceny i terminu 

wykonania zamówienia (w praktyce stosuje się wagę do 20%). Do obu kryteriów warto 

zastosować „proste” wzory matematyczne.  

Należy pamiętać o wysokich karach umownych  za nieterminowe wykonanie 

zamówienia. 

 

2.  Cena wykonania z uwzględnieniem kosztów użytkowania/eksploatacji (zapłacę więcej za 

wykonanie, ale wybiorę rozwiązanie oszczędniejsze w dłuższym okresie czasu) . Np. 

Cena: 75%     (prosty wzór matematyczny) 

Koszt eksploatacji: 25%     (prosty wzór matematyczny) 

Przy czym niezbędne jest podanie kosztów eksploatacyjnych branych pod uwagę w 

cyklu np., rocznym – np. zużycie prądu zużycie wody , zużycie gazu itp.. (podajemy średnią 

cenę jednostkową do wyceny wykonawcy) oraz parametry niezbędne do wyliczenia kosztów 

eksploatacji. 

 

 

Przykład: 

 

Cena …% 

Termin gwarancji …% 

Funkcjonalność …% 

Koszty eksploatacji …% 

Termin wykonania ….% 
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1. Oferowana cena –  %.  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. 
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który 
zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 
następującego wzoru:  

Najniższa cena  

---------------------  × 100 pkt × waga kryterium = C1  

Cena badanej oferty.  

2. Termin gwarancji –  % 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji. 
Wymagany jest minimalny okres gwarancji … miesięcy. 
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który 
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani 
wg następującego wzoru:  

Gwarancja oferowana  

---------------------   × 100 pkt × waga kryterium = C2  

Gwarancja najkorzystniejsza  
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3. Funkcjonalność – %.  

W powyższym kryterium punktowane będzie wyposażenie 
(parametry) dodatkowe, ponad te wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia.  

Funkcjonalność Nr 1 : 

jest = … pkt 

nie ma = … pkt  

Parametr Nr 2: 

wartość … = … pkt,  

wartość 6…= … pkt,  

wartość … = …pkt,  

wartość …  = … pkt  

 

Suma punktów = C3  

4. Koszty eksploatacji – …%  

Kryterium obejmuje miesięczny pobór …… przy stałej pracy urządzeń. 
Zakłada się pracę urządzenia 24 godziny na dobę, nieprzerwanie. 
Koszt zbiorczy 1 … (wartość)  wynosi w przypadku zamawiającego 
…. zł (średni).  

 Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  

 

Najniższe koszty 

---------------------   × 100 pkt × waga kryterium = C6  

Koszty badanej oferty 
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5. Termin wykonania – …%  

 

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  

 

Najkrótszy czas 

---------------------   × 100 pkt × waga kryterium = C6  

Czas wskazany w badanej ofertcie 

 

U m o w y  w  s p r a w i e  

z a m ó w i e n i a  p u b l i c z n e g o  
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Uchylanie się od zawarcia umowy 

 

 Art. 94 ust. 3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Art. 94.  

Zamawiający zawiera umowę   sprawie zamówienia publicznego w 
terminie: 

 

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

 

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
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Art. 140 PZP 

 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

Art. 144 PZP 

 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem w. przepisu podlega unieważnieniu. 

 

Art. 144. ust. 6. 

  Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku 
dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z 
naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 
postępowania. 

 

Przykład: 

Zamawiający w trakcie realizacji umowy dokonuje zmiany polegającej na 
wprowadzeniu zaliczkowego rozliczania się z wykonawcą (w specyfikacji i 
ogłoszeniu nie przewidywał zaliczek). W specyfikacji nie przewidział możliwości 
dokonania tego rodzaju zmiany. Zamawiający argumentuje, że zmiana nie jest 
zmianą istotną, stąd w jego ocenie jest dozwolona. Zamawiający w tej sytuacji 
narusza przepisy art. 144 PZP, bowiem zmiana ta ma charakter istotny. 
Wprowadza się do umowy warunki, które - gdyby zostały ujęte w ramach 
pierwotnej procedury udzielania zamówienia - umożliwiłyby dopuszczenie innych 
oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona 
(wykonawcy znajdujący się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej wykonanie 
zadania bez zaliczek - nie złożyli ofert w postępowaniu, a w sytuacji, gdyby od 
początku wiedzieli, że zaliczki będą udzielane – mogliby złożyć swoje oferty). 
Zamawiający powyższym działaniem narusza dodatkowo przepisy art. 151a ust. 1 
PZP, stosownie do których może udzielić zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia, jedynie wtedy, gdy możliwość taka została przewidziana w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

 

Art. 395. § 1. KC  Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w 
ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez 
oświadczenie złożone drugiej stronie. 

 

§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co 
strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z 
rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. 

 

Art. 396. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy 
odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest 
skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 

 

Prawo odstąpienia wynika z umowy lub z przepisów KC np: 

 

Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu 
zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni 
dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.  

 

Art. 492. Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało 
zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, 
strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie 
zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony 
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony 
przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. 
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Art. 493. § 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona 
może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. 

 

Art. 494. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić 
drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie 
tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania zobowiązania. 

 

Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. 

ODSZKODOWANIE – KARA UMOWNA 

● Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego 
(raczej nie będzie to miało miejsca w przypadku zamówień publicznych), 
wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej 
szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi. 

● Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

● Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 
przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody 
wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. 

● Art. 476. Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, 
a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w 
spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

● Art. 147. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

● Art. 150. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny 
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową 
lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jeżeli okres realizacji 
zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może 
być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane. 

● Art. 151. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota pozostawiona (!) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 
może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w ust. 2, 
jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Uwagi: Przedłużanie terminu wykonania zamówienia wymagana zmiana terminu 
ważności form niepieniężnych zaś zwiększenie wynagrodzenia (nie prowadzi do 

obowiązku podwyższenia zabezpieczenia). 

UNIEWAŻNIENIE UMOWY 

 

Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej ręki; 

2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo nie przekazał ogłoszenia o 
zamówieniu UOPWE; 

3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli 
uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 

4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym 
dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów 

5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu 
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 

6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. 



2012-10-18 

43 

Uwzględniając odwołanie, Izba może: 

 

1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać 
wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie 
czynności zamawiającego; albo 

2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: 

a) unieważnić umowę; albo 

b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć 
karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie 
jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej unieważnieniu; albo 

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania 
umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży 
w ważnym interesie publicznym; albo 

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w 
okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie 
przepisów ustawy. 

Art. 144a. 

Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 

1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 

2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 

3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. 

 Uprawnienie to wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy. 
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DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 

 

 

 


