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Regulacje prawne  

 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych           
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 984, 1047, i 1473 oraz z 2014 r., 
poz. 423,768, 811, 915,1146 i 1232 ) 

 

 

• Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271 - zmiana ustawy Prawo 
zamówień publicznych weszła w życie z dniem 20 lutego 2013 r.)  

• Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) – 
stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r. 

• Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 
oraz z 2014 r. poz. 423) – stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.  
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Regulacje prawne  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych   (Dz. U. poz. 1692)  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. poz. 1735)  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

wykazu usług priorytetowych i niepriorytetowych ( Dz. U. Nr 12, poz. 68 )  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 

zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 

zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530)  
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Regulacje prawne  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań (Poz. 232)  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 

238).  

• Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych z Biuletynie 

Zamówień Publicznych ( Dz .U. z dnia 30 .10. 2014, poz.1481) 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie 

wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1372) 
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Regulacje prawne towarzyszące Pzp 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm. )  

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. )  

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. )  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

( Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz.  1503 ze zm. ) 

• Ustawa  z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług                             

( Dz. U. poz.915) 

• Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej  

( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. ) 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

( Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm. )  

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 

50, poz. 331, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  

( Dz. U. z 28.03.2013 r., poz. 403 )  
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Podstawowe zasady  

udzielania zamówień publicznych  

1. Zasada równości 

2. Zasada uczciwej konkurencji 

3. Zasada bezstronności oraz obiektywizmu 

4. Zasada pisemności 

5.Zasada prowadzenia postępowania w języku 

polskim 

6. Zasada jawności 

7. Zasada prymatu trybów przetargowych 
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Zasada równości  
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający (...) równe 

traktowanie wykonawców” - art. 7 ust. 1 ustawy 

 

Równe traktowanie polega przede wszystkim na: 

 

• jednakowym dostępie do informacji związanych z postępowaniem – SIWZ, 

zmiany do SIWZ, pytania i odpowiedzi związane z treścią SIWZ, 

• jednakowym traktowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, bez względu na ich status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podmioty 

występujące wspólnie), 

• zakazie dyskryminacji podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia           

ze względu na siedzibę wykonawcy (zniesienie obowiązujących kiedyś 

preferencji krajowych, równe prawa dla wszystkich wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego). 
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Zasada uczciwej konkurencji  

 
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia   w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (...)” 
- art. 7 ust. 1 ustawy 

 

Zapewnienie uczciwej konkurencji polega na: 

 

• obowiązku prawidłowego określenia warunków udziału  
w postępowaniu – opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien 
być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia. 

• obowiązku prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 2 ustawy 
– opis ten nie może utrudniać uczciwej konkurencji) 

• obowiązku odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji (art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy) 

• obowiązku badania oferty zawierającej rażąco niską cenę (art. 90 ustawy) – 
bardzo istotne zmiany po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 roku (obowiązuje od 
19 października 2014 r.) 
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Zasada bezstronności i obiektywizmu  
„Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania 

 o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm” - 
art. 7 ust. 2 ustawy 

 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, 

jeżeli:  

• ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;  

• pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia;  

• przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

• pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;  

• zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  
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Krąg osób zobowiązanych  

do złożenia oświadczenia  

 

• Kierownik zamawiającego – wójt, burmistrz, prezydent, prezes i itd.  

• Inna osoba, której kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności  - dyrektor komórki  

• Członkowie komisji przetargowej  - przewodniczący, zastępca, członkowie 

merytoryczni, sekretarz  

• Biegli  

• Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego – radca prawny wydający opinię, osoba przygotowująca treść 

odpowiedzi na pytanie           do SIWZ   
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Zasada pisemności  

„Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej” –  

art. 9 ust. 1 ustawy 

 

Formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: Zasada generalna forma 

pisemna. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje: 

 

- pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – o wyborze formy decyduje zamawiający, 

- zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  

   w ustawie (np. aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów), 

-telefonicznie – powiadomienie o wysłaniu wniosku o dopuszczenie do udziału                          

w postępowaniu. 

 

• Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
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Zasada jawności  

„Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne” - art. 8 ust. 1 ustawy 

 

Przejawy jawności w zamówieniach publicznych (co jest jawne  
w postępowaniu) - przykłady: 

1) ogłoszenie o wszczęciu postępowania, ogłoszenie o zamówieniu 

2) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3) otwarcie ofert 

4) protokół postępowania wraz z następującymi załącznikami: 

a) oferty, 

b) opinie biegłych, 

c) oświadczenia, 

d) informacja z zebrania – art. 38 ust. 3 ustawy, 

e) zawiadomienia, 

f) wnioski, 

g) inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, 

h) umowa w sprawie zamówienia publicznego 
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Zasada jawności a tajemnica 

przedsiębiorstwa (wyjątek) 

 
Art.8.ust.3 Pzp :„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, iż nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa                 
w art.86 ust.4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”  

 

     Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r.            
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 
1503 z późn.zm.): 

 

„ Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności”. 
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Zasada prymatu trybów przetargowych 

„Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony  

oraz przetarg ograniczony” - art. 10 ust. 1 ustawy 

 

Rodzaje trybów, w jakich można udzielić zamówienia publicznego: 

 

Podstawowe: 
 

1) przetarg nieograniczony – art. 39 - 46 

2) przetarg ograniczony – art. 47 – 53 

 

Pozostałe: 
 

3) negocjacje z ogłoszeniem – art. 54 - 60 

4) dialog konkurencyjny – art. 60a - 60e 

5) negocjacje bez ogłoszenia – art. 61 - 65 

6) zamówienie z wolnej ręki – art. 66 - 68 

7) zapytanie o cenę – art. 69 - 73 

8) licytacja elektroniczna – art. 74 - 81 
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Czym jest postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego? 

• Postępowanie o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć 
postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu  lub 
przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia   do 
negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z 
wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 

• Zamówienie publiczne - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane 
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane. 

• Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się          
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę                  
w sprawie zamówienia publicznego 

• Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną                  
albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zobowiązaną 
do stosowania ustawy; 
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Definicje Prawa zamówień publicznych  

• Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 

publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia publicznego. 

 

• cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 

ustawy z dnia 9. maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług          

(Dz. U. poz.915); 
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Definicje Prawa zamówień publicznych  

Kierownik zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do 

zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych 

przez zamawiającego, 

 

środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych, 

 

Art. 3 Pzp -  krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy, 

 

Art. 4 Pzp  - wyłączenia stosowania ustawy, 
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Podwyższenie progu  

stosowania ustawy Pzp  

      

W dniu 16. kwietnia 2014 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawą Pzp  

(tzw. nowelizacja kwietniowa)  

 

• Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia 

progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została 

zwiększona  z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, 

od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp,  dotyczy wszystkich 

kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych 

spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie  jest  konieczne spełnianie 

wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych. 

 

• 30.000 euro – wg aktualne kursu euro dla zamówień  to 126 747,00 PLN  
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Progi w zamówieniach publicznych 

 
•  134.000 euro  ( 566.136,60 PLN )  

 

•  207.000 euro  ( 874.544,30 PLN )  

 

•  414.000 euro  ( 1.749.108,60 PLN )  

 

• 134/207/414.000 euro - tzw. progi  unijne dla dostaw lub usług 

 

 

• 5. 186.000 euro – tzw. próg unijny dla robót budowlanych  

 

 (21.910.331,41 PLN )  
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Progi w zamówieniach publicznych 

 

      Kontrola uprzednia Prezesa UZP – obligatoryjna dla zamówień 
współfinansowanych ze środków UE przed zawarciem umowy: 

 

• dostawy i usługi    -  10.000.000 euro  ( 42.249.000,00 PLN )  

• roboty budowlane –  20.000.000 euro  ( 84.498.000,00 PLN )  

 

      Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów                   
o finansach publicznych  (z wyłączeniem  uczelni publicznych, państwo-wych 
instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, j.s.t. oraz ich związków, 
jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub 
nadzorującym jest j.s.t., a także udzielanych przez zamawiających będących 
innymi państwowymi jednostkami organizacyj- nymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej): 

 

•  dostawy i usługi - 134.000 euro  

•  roboty budowlane – 5.186.000 euro 
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Progi w zamówieniach publicznych 

 
Zamawiający inni, niż określeni powyżej, z wyjątkiem zamówień sektorowych: 

 

• dostawy i usługi -  207.000 euro  

 

• roboty budowlane – 5.186.000 euro  

 

 Zamówienia sektorowe – Dział III, rozdział 5 ustawy, art. 132 i dalsze: 

 

• dostawy i usługi - 414.000 euro  

 

• roboty budowlane – 5.186.000 euro  
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Wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp 

po nowelizacji 2014 roku  
• Nowelizacja obowiązująca od 16. kwietnia 2014 roku wprowadziła także 

dotyczące wąskiego grona zamawiających wyłączenia obowiązku stosowania 

ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi: 

• 1) służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego 

produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu 

kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a); 

• 2) 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, jeżeli zamówienia              te nie służą wyposażaniu 

zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności 

(art. 4 pkt 8b). 
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Wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp 

po nowelizacji 2014 roku  

Powyższe zmiany oznaczają, iż zamawiający z sektora finansów publicznych oraz 

zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie 

posiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do stosowania ustawy Pzp 

na dostawy lub usług określone w pkt.1) i 2)  od wartości zamówienia wynoszącej 

134 000 euro, natomiast obowiązek stosowania ustawy przez pozostałych 

zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych               

i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), powstanie jeżeli wartość 

zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro. 
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Szacowanie wartości zamówień 

publicznych a sporządzanie planu 

zamówień publicznych 

• Obowiązek sporządzania planu 

zamówień publicznych przez 

jednostki sektora finansów 

publicznych 

• Wartość zamówień publicznych: art. 4 

pkt 8  art. 11 ust. 8  ustawy Pzp 

• Zamawiający nie może w celu 

uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy dzielić zamówienia na części 

lub zaniżać jego wartości 

• Jednoroczność planowania zamówień 

publicznych,  

Pzp nie reguluje zasad  

oraz minimalnego czy maksymalnego 

okresu, na jaki dany podmiot 

zobowiązany jest sporządzić plan 

rzeczowo-finansowy. 

• Podstawą gospodarki finansowej 

jednostki budżetowej jest plan 

dochodów i wydatków, zwany dalej 

„planem finansowym jednostki 

budżetowej”. - Art. 11 ust. 2 uofp  
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Planowanie i szacowanie  zadań 

przekraczających jeden rok budżetowy  

• Art. 2 pkt 7a) ustawy Pzp : postępowanie o udzielenie zamówienia - należy 
przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia                   
o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania 
zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym 
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku 
trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. 

• Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca szacowania wartości 
zamówienia a planów  

• Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca zamówień 
powtarzających się okresowo 

• Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca szacowania 
wartości zamówień finansowanych ze środków UE 

• Zasady udzielania nowych, nieplanowanych zamówień 

• Art. 6a ustawy Pzp –zasady jego stosowania w świetle opinii prawnych UZP. 
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Szacowanie wartości zamówienia, 

dzielenie zamówienia na części,  

główne obszary ryzyka 
• Art. 32 ust. 1.  

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

 

• Art.32 ust. 2. 

      Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy    

      dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.  

 

     Art. 32 ust. 4 . 

• Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania  
ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których  
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia  
 jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.   

• Staranne planowanie udzielanych zamówień publicznych oraz ich 
konsolidacja . 
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Szacowanie wartości zamówienia, 

dzielenie zamówienia na części 

• Art. 34 ust. 1. 

 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 
okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:   

 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw 
oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, albo  

 

2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po 
pierwszej usłudze lub dostawie.  

 

           Najczęściej popełniane błędy – case studies 
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Szacowanie wartości zamówienia                          

a nowa definicja robót budowlanych   

• Art. 2 pkt. 8 - roboty  budowlane – należy przez to rozumieć 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.  

• Art. 2c - Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót 

budowlanych, z uwzględnieniem dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz 

dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.  
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Szacowanie wartości zamówienia                       

Art. 2 pkt. 10 -  usługi: 

   

należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2a ( usługi priorytetowe  i niepriorytetowe  lub art. 2b ( obronność           

i bezpieczeństwo ) .  

 

Art.2 pkt.2 – dostawy 

 

należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności 

na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 
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Osoby biorące udział w postępowaniu  
• Odpowiedzialność kierownika zamawiającego i innych osób, którym 

powierzono czynności w postępowaniu oraz czynności związane z 

przygotowaniem postępowania. 

 

• Komisja przetargowa, Komisję Przetargową powołuje kierownik zamawiającego, 

obowiązek powołania Komisji Przetargowej przy postępowaniach o wartości 

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy, fakultatywność powołania Komisji Przetargowej przy 

postępowaniach,  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, charakter powołanej komisji: stały 

lub do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań (doraźny), 

obowiązek określenia przez kierownika zamawiającego regulaminu działania 

Komisji Przetargowej 

 

• skład Komisji – komisja składa się co najmniej z 3 osób powoływanych  

i odwoływanych przez kierownika Zamawiającego 
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Osoby biorące udział w postępowaniu  

• biegli – możliwość udziału biegłych w postępowaniu w przypadku, gdy dokonanie 

określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania wymaga wiadomości specjalnych; obowiązek złożenia przez 

biegłego oświadczenia z przepisu art. 17 ustawy. 

 

• Inne osoby biorące udział w postępowaniu  
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Opis przedmiotu zamówienia 

• 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.  

 

• 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”.  
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zasady obowiązujące Zamawiającego i Wykonawcę 

 

• Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych               

i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 

lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy.   

• Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  
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Dialog techniczny  

• Art. 31a 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamienia, 

może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie 

informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia 

warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych 

wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

• Art. 31b Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu 

technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. 

• Art. 31c Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu 

technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dialog dotyczy 

• Art. 96 ust. 2a jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu 

      technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o 

wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. 
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Przygotowanie postępowania  

o zamówienie publiczne 

• Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie: 
 

Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania;  

możliwość powierzenia przez Zamawiającego przygotowania i przeprowadzenia  

postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie  

trzeciej, 

 

• Centralny zamawiający;  
 

możliwość wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, 

 

• Odpowiedzialność kierownika zamawiającego i innych osób, którym  

powierzono czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem  

postępowania, 
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Przygotowanie postępowania  
o zamówienie publiczne 

• Komisja Przetargowa - obowiązek powołania Komisji Przetargowej przy 

postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, fakultatywność powołania 

Komisji Przetargowej przy postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, charakter i 

status powołanej komisji( indywidualizacja odpowiedzialności):  stały (niezalecany 

ze względu na konieczność zagwarantowania kompetentnych osób do prac w 

komisji (patrz –wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli) lub doraźny – do 

przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań (doraźny), obowiązek 

określenia przez kierownika zamawiającego regulaminu działania Komisji 

Przetargowej 
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Praktyka prawidłowego 

przeprowadzenia postępowania 
przetargowego 

  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



    Nowelizacja ustawy Pzp 2012 - 2014                       

w zakresie warunków udziału  

w postępowaniu 
• Art. 22 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące:   

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi       

do wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   
 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 

zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie  

wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.   

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,  

powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do  

przedmiotu zamówienia.  
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Nowelizacja ustawy Pzp 2012 - 2014                       

w zakresie warunków udziału  
w postępowaniu 

• Art. 22 ust. 5 Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonywania 

oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy               

do należytego wykonania zamówienia.  

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią 

dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub 

instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu 

do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 
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Warunki udziału w postępowaniu 

Art.22 ust.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi     

do wykonania zamówienia; 

4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Art.22. ust.4 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa      

w ust.1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny             

do przedmiotu zamówienia 
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Art. 22 ust 5 Pzp  

Weryfikacja rzetelności wykonawcy jest dokonywana w oparciu o opisane przez  

zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i umożliwia zamawiającemu  

uwzględnienie przy dokonywanej ocenie całokształtu uprzednio realizowanych przez  

wykonawcę zamówień.  

Ocena doświadczenia i wiedzy wykonawcy, dokonywana jest przy uwzględnieniu  

zarówno robót wykonanych prawidłowo, jak i przypadków niewykonania lub  

nienależytego wykonania zamówień publicznych. 

Regulacja "zrywa" z dokonywaniem oceny zdolności wykonawcy do realizacji  

zamówienia publicznego wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót,           

potwierdzonych referencjami przez ich zleceniodawców.  

W celu zapewnienia zamawiającemu informacji na temat przypadków niewykonania  

lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający jest uprawniony do żądania  

wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje  

na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały  

wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku dostaw lub usług) lub  

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  

ukończone (w przypadku robót budowlanych). 
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Dokumenty żądane od wykonawców  

• W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od 

wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

spełnianie:  1) warunków udziału w postępowaniu, 2) przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego - 

zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.   
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Dokumenty żądane od wykonawców  

• Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te 

mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu 

również oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz że potwierdzeniem 

niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, może 

być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a 

także że formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również 

drogą elektroniczną.  

 

• Katalog zamknięty 

Zamówienia publiczne w projektach unijnych, Katowice, 19. grudnia 2014 roku 44 



Przesłanki wykluczenia wykonawców  

postępowania  po nowelizacji   

ustawy Pzp z 29. sierpnia 2014 roku 

• Art. 24 -  podstawy wykluczenia wykonawców określa znowelizowana ustawa  

Pzp. 

 

• W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29. sierpnia 2014 roku uchylono                     

w ust.1 art.24 pkt.1 i pkt 1a. 

 

• Po ust.2 dodano ust.2a  

 

• Uchylono art. 24a 
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Poleganie przez Wykonawców  

na potencjale podmiotów trzecich 

• Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.   

 

• Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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Poleganie przez Wykonawców  
na potencjale podmiotów trzecich 

• Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków     

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia             

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.  

 

• Art.26 ust.2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca    w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. (zmieniony nowelizacją ustawy z dnia 29. sierpnia 

2014 roku) 
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Tryby udzielania zamówień  

• Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym           

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy.  

• Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym,                 

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  o zamówieniu, wykonawcy składają 

wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy 

zaproszeni do składania ofert.  

• Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym,       

po publicznym ogłoszeniu  o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców 

dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych 

niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich        

do składania ofert.  

• Art. 60a. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym            

po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez 

siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.  
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Tryby udzielania zamówień  

• Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym 

zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego             

z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania 

ofert.  

• Art. 66 ust 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym 

zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.   

• Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 

kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich       

do składania ofert.  

• Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym          

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego 

wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia                  

z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), 

podlegające automatycznej klasyfikacji.  
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Przepisy szczególne  

• Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu 

postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia     

w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji         

z ogłoszeniem.  

 

• Art. 102. 1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz 

udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy 

dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.   

 

• Art. 110. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne 

ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa 

do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu 

planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-

budowlanego oraz przetwarzania danych.  
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Dobór  trybu  postępowania 

 dla zamówień 
Tryby udzielania zamówień 

• Art. 10. 1. Podstawowymi trybami 

udzielania zamówienia są przetarg 

nieograniczony oraz przetarg 

ograniczony.  

• 2. 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.  

 

Sposób przeprowadzenia postępowania  

• Praktyczne   przykłady  (case 

studies) dla wybranych postępowań 

• Protokoły negocjacji  na zakup 

systemu informatycznego– 

negocjacje z ogłoszeniem 

• Ogłoszenie  – przetarg ograniczony, 

• Publikacja ogłoszeń - umowa 

ramowa, 

• Doradca / inżynier kontraktu – 

przetarg nieograniczony, 

• Zakup usług modyfikacji 

oprogramowania standardowego – 

wolna ręka.  

• Usługa  drukowania– zapytanie o 

cenę  
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Obowiązujące zasady kwalifikacji wykonawców   

w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem                
i dialogu konkurencyjnego   

• Przetarg ograniczony - Art. 48 ust. 2 pkt 8a) opis obiektywnego                              

i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wybory wykonawców, którzy 

zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających 

warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu            

o zamówieniu. 

• Art. 51 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli liczba wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona           

w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych 

w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.  

• Negocjacje z ogłoszeniem - Art. 57 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 

wstępnych  wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.  
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Obowiązujące zasady kwalifikacji wykonawców   

w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem                
i dialogu konkurencyjnego  

• Dialog konkurencyjny - Art. 60c ust. 1a Jeżeli ze względu na złożoność 

zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia kryteriów 

oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający podaje kryteria oceny ofert 

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Przepisu art. 48 ust. 2 pkt 

10 nie stosuje się.  

• Art. 60d ust 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli liczba wykonawców, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w 

ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych w sposób 

obiektywny i niedyskryminacyjny.  
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Ogłoszenia w postępowaniu  

Art. 11 ust 1 ogłoszenia, o których mowa w ustawie:  1) zamieszcza się  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu 

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej 

„Urzędem”;  2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są 

przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

 

 

 



Ogłoszenia w postępowaniu  

• Art. 12a. ust. 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia                       

o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający 

przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach 

lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest 

istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 

zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 

oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków                 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach 

 

• Katalog informacji zamieszczany w ogłoszeniach. 

 

• Niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza się (BZP) bądź przekazuje 

ogłoszenie (DUUE) o udzieleniu zamówienia. 
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Zasady budowy poprawnej  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia 

o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady 
tworzenia dokumentów.  

 

• Art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych określa zawartość SIWZ  

• Opis przedmiotu zamówienia 

• SIWZ musi być precyzyjna i czytelna, wątpliwości powstałe na tle treści dokumentu 

powinny być z zastrzeżeniem przepisów prawa rozstrzygane na korzyść 

Wykonawcy, uczestnik postępowania działając w zaufaniu do ustalonej treści 

SIWZ, nie może ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbania Zamawiającego, 

o ile zaniedbania te nie skutkują nieważności postępowania 

• ustawa z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm. )   wydatki publiczne powinny być dokonywane: w  sposób celowy         

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości           

i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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Zasady budowy poprawnej  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia 

o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady 
tworzenia dokumentów. 

• Przejrzystość dokumentów 

• Opisanie warunków udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia 

• Rodzaje dokumentów żądanych od wykonawcy oraz ich forma 

• Wyjaśnienia treści SIWZ   

• Zmiany treści SIWZ  

• Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  

• Art. 38 udzielanie wyjaśnień do treści SIWZ 
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Konstrukcja SIWZ  

art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Pzp   

• Elementy bezwzględnie obligatoryjne: 1) nazwę (firmę) oraz adres 

zamawiającego;  2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu 

zamówienia;  4) termin wykonania zamówienia; 7) informacje o sposobie 

porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 10) opis sposobu przygotowywania 

ofert; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 14) informacje o 

formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  17) pouczenie o środkach 

ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia.    
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Konstrukcja SIWZ  

art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  

• Elementy względnie obligatoryjne – zamieszczane w treści SWIZ zależnie          

od wartości zamówienia, trybu udzielania zamówienia: 5) warunki udziału               

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków; 6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                               

w postępowaniu; 8) wymagania dotyczące wadium; 9) termin związania 

ofertą;  Brak któregokolwiek z tych elementów powoduje, że SIWZ sporządzona 

jest w sposób nieprawidłowy  

 

• Ewentualnie obligatoryjne – tzn. takie których zapisanie jest konieczne dla 

wywołania określonego skutku prawnego: 16) istotne dla stron postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach;  
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Konstrukcja SIWZ  
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  

 

• Ewentualnie obligatoryjne - art. 36 ust. 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 

również:  1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych; 2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 

umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy 

ramowej;  3) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli 

zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;  4) opis sposobu 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 

składanie;  5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 

jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 

elektroniczną;  6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych; - ciąg dalszy na następnym slajdzie 
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Konstrukcja SIWZ  
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  

 7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  a) informację                      

o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej,  b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców,       

w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,  c) informację, które 

spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej;  8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot;  9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, 

o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności:  a) liczby osób,           

o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych 

osób,  b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 

ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu 

szkoleniowego,  c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, informacje dotyczące podwykonawstwa 

• Elementy fakultatywne – zakres art. 36 ust. 1 i 2 nie jest zamknięty, Zamawiający 

może zamieścić  w treści SIWZ inne, niezbędne wg  jego oceny informacje lub 

wymagania  
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Kryteria oceny ofert  

• Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez 

to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę  

z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego;  

 

• Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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Kryteria oceny ofert  

• Art. 91 ust.2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące 

się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry 

techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin 

wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji ( zmieniony nowelizacją Pzp        

z dnia 29. sierpnia 2014 roku) 

 

• Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności 

jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  
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Kryteria oceny ofert  

Art. 91 ust.2a (dodany nowelizacją) 

 

Kryterium ceny może że być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, 

jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone 

standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art.76 ust.2, a w przypadku zamawiających, 

o których mowa w art.3 ust.1 pkt.1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do 

protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 

zamówienia  koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu 

zamówienia. 
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Podział i rodzaje kryteriów oceny ofert  
Podział kryteriów  

1. Kryteria mierzalne odnoszące się      

do przedmiotu zamówienia :  

• cena, 

• termin realizacji,  

• okres gwarancji 

• parametry techniczne 

 

2. Kryteria mierzalne odnoszące się do 

właściwości wykonawcy 

(podmiotowe): 

• doświadczenie firmy,  

• doświadczenie personelu, 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje kryteriów  

 • Cenowe kosztowe 

• Przedmiotowe : jakość (próbki), 

parametry techniczne, 

funkcjonalność, estetyka, użyte 

materiały, zastosowane technologie, 

trwałość, parametry techniczne, 

wpływ na środowisko, koncepcja i 

metoda realizacji zamówienia 

• Kontraktowe : termin realizacji, 

harmonogram, termin płatności, 

warunki gwarancji i serwisu 

• Podmiotowe związane z 

właściwością wykonawcy : 

dozwolone w drodze wyjątku w 

przypadku udzielania zamówień na 

podstawie art. 5 ustawy Pzp na usługi 

niepriorytetowe, np. doświadczenie  
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Orzecznictwo KIO  

w zakresie kryteriów oceny ofert 
• Wyrok z dnia 3. kwietnia 2009 r. sygn. Akt KIO/UZP 368/09 : ,,Kształtowanie 

poszczególnych kryteriów oceny ofert nie jest działaniem dowolnym, a ich 

kształt musi mieć swoje uzasadnienie w istniejących potrzebach jednostki 

zamawiającej”.  

• Wyrok z dnia 5. grudnia 2008 r. sygn. Akt KIO/UZP 1362/08 : ,,Kryteria oceny ofert 

maja związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają zamawiającemu 

nieograniczonej swobody wyboru oferty (wybór arbitralny jest zakazany), mają 

być wskazane w dokumentacji przetargowej i ogłoszeniu o przetargu (ogłoszeniu    

o zamówieniu) oraz są zgodne z całością prawa europejskiego, w szczególności 

z zasadą niedyskryminacji”.  

• Wyrok z dnia 4. lipca 2008 r. sygn. Akt KIO/UZP 619/08 : ,,Ustalenie kryteriów 

oceny ofert należy do zamawiającego. Zamawiający może określić własny katalog 

kryteriów oceny ofert, nie mogą one być dowolne i uznaniowe, ani dawać 

zamawiającemu nieograniczonej swobody w arbitralnym wyborze oferty. 

      Kryteria oceny ofert i powinny być skonstruowane, żeby subiektywnie odczucia  

      i preferencje oceniającego pozostawały bez wpływu na ocenę.  

Zamówienia publiczne w projektach unijnych, Katowice, 19. grudnia 2014 roku 66 



Czynności w postępowaniu : wszczęcie postępowania, 

otwarcie ofert, badanie i ocena ofert. 

• Art. 2 pkt 7a - postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć 

postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu  

lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia  

do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie 

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu 

 zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy 

 

• Art.39 - przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym  

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani wykonawcy.  
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Czynności w postępowaniu : wszczęcie postępowania, 
otwarcie ofert, badanie i ocena ofert. 

• Art. 66 ust. 1 - Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym 

zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

 

• Art. 86 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie 

terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas 

otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek.  
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Wybór wykonawcy,  

unieważnienie postępowania 

• Otwarcie ofert / publiczna sesja otwarcia ofert /  

• Badanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

• Wyjaśnienia treści oferty / dokumentów  

• Omyłki w ofercie 

• Art. 26  uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

pozytywnych i negatywnych oraz pełnomocnictw 

• Rażąco niska cena  ‚ nowe przepisy obowiązujące po nowelizacji z dnia            

29. sierpnia 2014 roku 

• Art. 92 zawiadomienie o wyborze oferty, art. 9 ust. 1 pisemność postępowania,    

art. 8 ust. 1 jawność dokumentów 

• Przesłanki wykluczenia wykonawcy / odrzucenia oferty 

• Art. 93 -  dotyczy unieważnienie postępowania  

• Protokół ZP, oświadczenia członków komisji przetargowej 

• Art. 11 ust. 6 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając                  

na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu. 
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Wadium, zalety i wady, przesłanki 

zatrzymania wadium  
 

• Art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów 

określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów,        

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące    

w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.  

 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego         

w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczenia wartości zamówień 

publicznych 4,2249 zł.  
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Wadium, zalety i wady, przesłanki 

zatrzymania wadium  

 
• Art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający żąda                      

od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

 

• Zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  

z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3, z przyczyn leżących  po jego stronie,  nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w  art. 25 ust. 1,  pełnomocnictw, listy podmiotów 

należących  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust.2 pkt.5, 

lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody  na 

poprawienie omyłki , o której mowa  w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak 

możliwości  wybrania oferty najkorzystniejszej. 
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Dokumentowanie postępowania, 

protokół ZP  

• W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej 

„protokołem”, zawierający co najmniej:  
 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) informację o trybie udzielenia zamówienia;   

3) informacje o wykonawcach;   

4) cenę i inne istotne elementy ofert;  5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.  

 

• Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 

38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu.  
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Dokumentowanie postępowania, 
protokół ZP  

• Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się     

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,     

z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia 

zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału                      

w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

  

• Protokół ZP prowadzony jest na bieżąco przez cały okres prowadzenia 

postępowania.  
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Roczne sprawozdanie  

po nowelizacji 2012  
• Art. 98 ust. 1 Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych 

zamówieniach. 2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu, w 

terminie do dnia 1 marca każdego roku, następującego po roku, którego dotyczy 

sprawozdanie.  

• Art. 98 ust. 4 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, 

mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego 

Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego 

wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania 

oraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót 

budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług – także sposób 

wykonania zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji 

Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych  

na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 

pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138, łącznej wartości zamówień 

udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy 

określonego w art. 4 pkt  8. 
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Roczne sprawozdanie  

po nowelizacji 2012  

 

• W rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień z wyłączeniem procedur 

określonych przepisami ustawy zamieszczamy informacje wynikające z :  

 

• Art. 4. pkt. 1–3, 6, 7 i 10–13 

• Art. 136–138 

• Wskazując liczbę udzielonych zamówień oraz łączną wartość udzielonych 

zamówień bez VAT w złotych 

 

• Art. 4 pkt 8  

• Podając łączną wartość udzielonych zamówień bez VAT w złotych 
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 Środki ochrony prawnej  

Praktyka  
prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania przetargowego 



Środki ochrony prawnej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

• Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy.  

  

• Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym      

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.  

 

• Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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Środki ochrony prawnej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

• Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności:   

        1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki                 

 lub zapytania o cenę;  

        2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                      

 w postępowaniu;  

        3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

        4)  odrzucenia oferty odwołującego.  

• Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym  

do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest    

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2.   

• Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.   
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Środki ochrony prawnej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

• Procedura podjęta przez zamawiającego w przypadku wniesienia odwołania przez 

wykonawcę; 
 

• Przystąpienie przez innego wykonawcę do postępowania odwoławczego; 
 

• Odrzucenie odwołania  przez krajową izbę odwoławczą – przesłanki odrzucenia 

odwołania – art. 189 ust. 2 Pzp; 
 

• Uwzględnienie odwołania, oddalenie odwołania; 
 

• Skarga do sądu - na orzeczenie izby stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga  
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Środki ochrony prawnej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

• Przy rozpoznaniu skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia                

17. listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji; 
 

• Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 
 

• Skargę wnosi się za pośrednictwem prezesa izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi; 
 

• Uprawnienia Prezesa UZP do wniesienia skargi -  art. 198a ust 4 ; 
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  Umowy w zamówieniach publicznych  

Praktyka prawidłowego 
przeprowadzenia postępowania 

przetargowego 



Umowa  

w sprawie zamówienia publicznego 

• art.139 Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie 

stanowią inaczej.   
 

• Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

      

 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.  
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Umowa  
w sprawie zamówienia publicznego 

• Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  
 

• Zabezpieczenie wnoszone jest przez Wykonawcę w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego również         

w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

• Zaliczki na poczet wynagrodzenia wykonawcy  art. 151 a Pzp  
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Umowa  
w sprawie zamówienia publicznego 

• Obowiązek zachowania formy umowy pisemnej umowy, chyba że przepisy 

odrębne wymagają formy szczególnej;  
 

• Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych                    

w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 
 

• W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie odpowiadają oni  

solidarnie za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 
 

• Okres zawarcia umowy - zasadą jest, że umowę w sprawie zamówienia 

publicznego zawiera się na czas oznaczony; 
 

• Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe 

lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym 

okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku          

do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi 

zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym 

do ich spłaty.  
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Umowa  
w sprawie zamówienia publicznego 

• Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa wyżej , jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia 
Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 

• Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku umów:  

 

     1) kredytu i pożyczki; 

      2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;  

     3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;  
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Umowa  
w sprawie zamówienia publicznego 

• Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są 
dostawy:  

 

     1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków                

         do takiej sieci;  

     2) gazu z sieci gazowej;  

     3) ciepła z sieci ciepłowniczej;  

     4) licencji na oprogramowanie komputerowe; 

     5) Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której 
przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego. 
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

(zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Pzp 

z dnia 29. sierpnia 2014 roku) 

W art. 142 dodaje się ust.5 w brzmieniu :  

„ 5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia                    

o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany : 

    1) stawki podatku od towarów i usług; 

    2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie          

art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę; 

    3) zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

-    jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę” 
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,,Elastyczne” zamówienia publiczne   

• Art.144 ust.1  

     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.  

• Zamówienia uzupełniające art. 67 ust 1 pkt 6) udzielnie zamówienia zgodnego  

z zamówieniem podstawowym, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu 

nieograniczonego lub ograniczonego do 50% wartości zamówienia podstawowego  

( wartości szacunkowej ) przy zastrzeżeniu skorzystania z takiej możliwości w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz możliwości skorzystania z tej instytucji w okresie     

3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego ( zawarcia umowy ). 

• Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Zamawiającego 

• Umowy ramowe.  

• Prawo opcji w umowach o zamówienie publiczne.  
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PODWYKONAWCA                                     

W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Praktyka prawidłowego 

przeprowadzenia 

postępowania przetargowego   

 



Podwykonawca                                                             

w zamówieniach publicznych 
Umowa o podwykonawstwo  

 

      art.2 pkt. 9b) upzp: należy przez to rozumieć umowę    w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia publicznego , zawartą miedzy wybranym przez zamawiającego 

wykonawcą               a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 

lub dalszymi podwykonawcami. 

Art.36 ust.2 pkt.11) upzp 

      W przypadku zamówień na roboty budowlane specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

zawiera również: : 

a) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, 

b) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje, 

. 
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Podwykonawca                                                             

w zamówieniach publicznych 

Art.36 ust.2 pkt.12) upzp:  
 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: procentową wartość ostatniej 

części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane , jeżeli 

zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust.3. 

 

Art.36 a. ustawy Pzp 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją , w ramach zamówienia na dostawy. 
 

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.2 nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca  

powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu  

wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art..22 ust.1. 
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Podwykonawca                                                             

w zamówieniach publicznych 
Art.36 b. ustawy Pzp 

 

1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. 
 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b,              

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa 

w art.22 ust.1 , wykonawca jest obowiązany wykazać, zamawiającemu,                         

iż proponowany inny  podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je              

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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Umowy o podwykonawstwo                                                             

w zamówieniach publicznych 

    ZASADY PODWYKONAWSTWA W UMOWACH REGULUJĄ PRZEPISY 
USTAWY PZP : ART.143a -143 d 

• Art.143a – dotyczy umów o roboty budowlane , których termin wykonania jest 
dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie zasad wypłaty wynagradzania Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom; 

 

• Art. 143 b – określa obowiązki Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy na roboty budowlane , związane z przedkładaniem projektu 
umowy Zamawiającemu, terminów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, prawa Zamawiającego do zgłaszania uwag do projektu 
umowy; 

 

• Art.143 c – zezwala zamawiającemu na dokonanie bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i określa zasady warunkujące 
dokonania tej zapłaty; 

 

• Art.143d – nakłada obowiązek na Zamawiającego zawarcia w umowie IPU/wzorze 
umowy/projekcie umowy) postanowień dotyczących podwykonawców robót 
budowlanych, usług i dostaw, w tym kar umownych nakładanych na Wykonawcę. 
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Najczęściej popełniane błędy przy przygotowaniu                   

i realizacji zamówienia współfinansowanego ze środków UE 

i korekty finansowe nakładane przez UE  

     Wskaźniki procentowe do obliczania korekty finansowej  

za naruszenia  przy udzielaniu zamówień publicznych  

współfinansowanych  ze środków funduszy UE 

 

• Wskaźniki procentowe stosowane dla obliczenia wysokości korekty  finansowej   

dla zamówień publicznych, które są w całości  objęte  dyrektywą 2004/18/WE lub 

2004/17/ WE  

• Wskaźniki procentowe stosowane dla obliczenia wysokości korekty finansowej    

dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/ 

17/WE lub są objętę nimi  jedynie częściowo (określa się  według tabeli 2) 

• Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE      

lub 2004/17/WE 

• Przez zamówienia , które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE  
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Przykłady nałożenia korekt finansowych  

za niedopełnienie przepisów ustawy Pzp 

• Przetarg nieograniczony – naruszenie art.40 ust.3 ustawy Pzp poprzez 

niedopełnienie obowiązku przekazania  ogłoszenia o zamówieniu  UPUE, przy 

jednoczesnym  nie zamieszczeniu  ogłoszeniu o zamówieniu w BZP 

     - 100 % 
 

• Przetarg ograniczony -  naruszenie art. 40. ust.3 w związku z art.48 ustawy , 

poprzez  niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia  o zamówieniu             

w  UPUE, przy jednoczesnym nie zamieszczeniu  ogłoszenia  w BZP – 100 % 
 

• Podanie nazw produktów, producentów w SIWZ  – od 15% do 25 %  
 

• Niewłaściwa realizacja umowy, niezgodna z wnioskiem o dofinasowanie : 

    - zmiana sposobu realizacji zamówienia 

    - niezgodne z ustawą Pzp udzielenie zamówień dodatkowch 

   - niezgodne z ustawą Pzp udzielenie zamówień uzupełniających 
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Naruszenia ustawy Pzp  

Naruszenia prawa wspólnotowego oraz  ustawy  Prawo zamówień publicznych , 
w tym  omówienie tych naruszeń popełnione przez Zamawiających ,  

stwierdzonych  podczas kontroli   
służb audytu KE  i Prezesa UZP oraz CBA i NIK  : 

 

• brak precyzyjnego określenia sposobu oceny warunków udziału                         
w postępowaniu, 

 

• błędy dokonywane przy ocenie ofert ( niezasadne wykluczenie wykonawcy,  

 
• zaniechanie wykluczenia wykonawcy, nie odrzucenie  oferty wykonawcy                         
 pomimo   obligatoryjnych przesłanek wynikających z treści art. 89 ustawy    
 Pzp),  niestosowanie art.26 ust.3 – niewezwanie wykonawcy do  
 uzupełnienia dokumentów   potwierdzających spełnianie warunków         
 udziału w postępowaniu,  nieuprawnione stosowanie trybów           
 niekonkurencyjnych,  
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Naruszenia ustawy Pzp  

• błędne podstawy prawne w informacjach dot. odrzucenia ofert,  

 

• nieuprawnione dzielenie zamówienia na części ,   

 

• nieuprawnione stosowanie trybów przyspieszonych,   błędy z zamieszczanych 
ogłoszeniach (formalno-prawne, merytoryczne),  

 

• niekompletność SIWZ zamieszczanej na stronach internetowych 
zamawiającego , naruszenie zasady jawności , 
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Naruszenia ustawy Pzp  

 

• wielokrotne dokonywanie zmian w SIWZ bez przesunięcia terminu składania ofert, 

 

• wadliwe dokumentowanie postępowań , utrudnianie dostępu do wglądu w oferty 
wykonawców,  

 

• błędne dokonywanie omyłek rachunkowych, błędne dokonywanie poprawek          
w  ofertach wykonawców,  

 

• dyskryminacja podmiotów zagranicznych,  
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Naruszenia ustawy Pzp 

•  naruszenia dotyczące     trybów niekonkurencyjnych, 

 

•  naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert,  

 

•  naruszenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, 

 

•  naruszenia dotyczące oceny ofert, 

 

•  naruszenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu,  

 

•  naruszenia dotyczące zmiany umowy przewidziane w art.144 ust.1 ustawy Pzp, 
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