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WARUNKI KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI 
 

Niniejsza analiza została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowej analizie nie stanowią 

oficjalnego stanowiska Ministerstwa. Ministerstwo nie przyjmuje odpowiedzialności za 

informacje zawarte w analizie ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z ich 

wykorzystania. Ryzyko związane z wykorzystaniem powyższych informacji ponoszą 

użytkownicy. 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do 

użytkowania, pobierania, wyświetlania, powielania i drukowania jej treści. Jednocześnie 

zastrzega jednak, że w przypadku korzystania z treści niniejszego dokumentu użytkownik 
powinien wskazać źródło wykorzystywanych materiałów, a ponadto bezwzględnie zabronione 

jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jego treści do celów komercyjnych. 
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Wykaz skrótów i aktów prawnych: 
 

Źródła prawa: 
 

Dyrektywa klasyczna - Dyrektywa 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 

(Dz.U.UE.L.04.134.114); 

K.c.                              - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.— Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  

poz. 93 z późn. zm.) 

K.s.h.                                    - ustawa z dnia 15 września 2000 r.— Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Ordynacja podatkowa      - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 
137, poz. 926 z późn. zm.) 

Rozporządzenie w sprawie dokumentów  

                                             - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817)  

Ustawa PPP         - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - 

 prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm) 

Ustawa Pzp                     - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);  
 

 
Pozostałe skróty: 
 

BZP-                                     - Biuletyn Zamówień Publicznych  

Dz. U.                                   - Dziennik Ustaw 

Dz. Urz. UE               - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (do wejścia w życie traktatu 

nicejskiego Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich) 

ETS                                       - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
KIO                                       - Krajowa Izba Odwoławcza 

PPP                                       - Partnerstwo publiczno prywatne  

UZP                                       - Urząd Zamówień Publicznych  

ZPPP                                     - zinstytucjonalizowane partnerstwo publiczno - prywatne 
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Wprowadzenie  
 

W Dyrektywie klasycznej uchwalonej w 2004 r. wprowadzono całkowicie nową procedurę 

udzielania zamówień publicznych zwaną „dialogiem konkurencyjnym”. Została ona 

zaproponowana po raz pierwszy jako kolejna odmiana procedury negocjacyjnej z ogłoszeniem, 

ale obecnie jest odrębną procedurą postrzeganą jako sposób podejmowania złożonych kwestii 

odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).1 

 
Ustawodawca wspólnotowy wyjaśnił w preambule do dyrektywy, że w zakresie, w jakim 

zastosowanie procedur otwartych lub ograniczonych nie pozwala na udzielenie zamówień 

szczególnie złożonych, należało przyjąć procedurę na tyle elastyczną, że będzie chroniła            

z jednej strony konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami, a z drugiej strony stwarzała 

zamawiającym możliwość omówienia wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym 

kandydatem. 

 

 

W przypadku instytucji zamawiających, które realizują szczególnie złożone 
projekty, zdefiniowanie sposobów zaspokojenia ich potrzeb lub dokonania 
oceny tego, co rynek może im zaoferować w kategoriach rozwiązań 
technicznych lub rozwiązań finansowych albo prawnych może okazać się 
obiektywnie niemożliwe, o ile nie ponoszą one wówczas żadnej winy z tego 
tytułu. Do takiej sytuacji może dojść w szczególności podczas wdrażania 
istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury 
transportowej, dużych sieci komputerowych lub projektów obejmujących 
złożone procesy finansowania o skomplikowanej strukturze, których postaci 
finansowej ani prawnej nie można z góry zdefiniować. W zakresie, w jakim 
zastosowanie procedur otwartych lub ograniczonych nie pozwala na 
udzielanie takich zamówień, należy przewidzieć elastyczną procedurę, która 
chroniła będzie z jednej strony konkurencję pomiędzy pomiotami 
gospodarczymi, a z drugiej stwarzała dla instytucji zamawiających 
możliwość omówienia wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym 
kandydatem. Niemniej jednak procedury tej nie wolno stosować w sposób 
ograniczający lub zakłócający konkurencję, zwłaszcza przez zmianę 
podstawowych elementów ofert, nałożenie nowych, istotnych wymagań na 
oferenta, którego oferta została wybrana lub poprzez zaangażowanie 
jakiegokolwiek innego oferenta niż ten, który złożył ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie. 
 

Motyw 31 dyrektywy klasycznej  
 

 

 

 

 

Dyrektywa 
klasyczna 
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Definicja 

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie klasycznej: 

 

"Dialog konkurencyjny" oznacza procedurę, w której o udział ubiegać się może 
każdy wykonawca oraz w ramach której instytucja zamawiająca prowadzi 
dialog z dopuszczonymi do udziału kandydatami w celu wypracowania jednego 
lub większej liczby odpowiednich rozwiązań, spełniających jej wymogi, a na ich 
podstawie wybrani kandydaci są następnie zapraszani do składania ofert. 
W celu skorzystania z procedury wymienionej w akapicie pierwszym, 
zamówienie publiczne uważa się za "szczególnie złożone", w przypadku gdy 
instytucje zamawiające: 
– nie mogą obiektywnie określić środków technicznych, zgodnie z art. 23 ust. 3 
lit. b), c) lub d), umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb lub realizację celów, 
lub 
– nie mogą obiektywnie określić struktury prawnej lub finansowej projektu. 

 

Dyrektywa klasyczna przewiduje regulacje umożliwiające ustawodawcy krajowemu 

wprowadzenie do ustawy regulującej kwestie zamówień publicznych szczególnej procedury 

udzielania zamówienia publicznego: W przypadku szczególnie złożonych zamówień […] jeżeli 
instytucje zamawiające uznają, że zastosowanie procedury otwartej lub ograniczonej nie pozwoli 
na udzielenie zamówienia.2 W takich okolicznościach zamawiający może zastosować dialog 

konkurencyjny, jeśli: Zamówienia publicznego udziela się wyłącznie na podstawie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 
 

Wprowadzenie procedury dialogu konkurencyjnego jest również związane z polityką Unii 
Europejskiej w zakresie promowania partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakłada ono ścisłą 

współpracę pomiędzy instytucją publiczną i partnerem prywatnym w celu realizacji określonego 

projektu. Plusami współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami jest redukcja ponoszonych 

kosztów, niższa cena, wzrost jakości, zmniejszenie ryzyka, poprawa koordynacji czy zwiększenie 

potencjału technicznego.3  

 

Partnerstwo publiczno – prywatne nie jest regulowane na poziomie prawa wspólnotowego. 

Komisja Europejska już w Zielonej Księdze z 1996 r., zatytułowanej „Zamówienia publiczne w Unii 

Europejskiej. W poszukiwaniu rozwiązań”, zauważyła potrzebę ściślejszej współpracy pomiędzy 

instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Zdaniem Komisji Wspólnot Europejskich system 
zamówień publicznych nie stoi na przeszkodzie zaangażowaniu przedsiębiorców prywatnych.4  

 

Dlatego też Komisja  Europejska w Zielonej Księdze „Partnerstwo publiczno – prywatne, prawo 

wspólnotowe, zamówienia publiczne i koncesje” z 30 kwietnia 2004 r. stwierdziła, że procedura 

dialogu konkurencyjnego może mieć zastosowanie również w przypadku umownego 

partnerstwa publiczno – prawnego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dialog 
konkurencyjny 
w PPP 
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Potwierdza to Komunikat Wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego 

dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych 

partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP):  
 
Jeśli utworzenie ZPPP pociąga za sobą przyznanie podmiotowi z kapitałem 
mieszanym zamówienia publicznego podlegającego w całości dyrektywie 
2004/18/WE, może się okazać, w związku ze złożonością finansowych                
i prawnych aspektów takich konstrukcji, że otwarte i ograniczone procedury 
zdefiniowane w powyższej dyrektywie nie są dostatecznie elastyczne. Z myślą 
o takich właśnie sytuacjach w dyrektywie 2004/18/WE wprowadzono 
innowacyjną procedurę, tzw. „dialog konkurencyjny”, która ma za zadanie 
chronić konkurencję między wykonawcami i jednocześnie umożliwiać 
podmiotom zamawiającym omówienie wszystkich aspektów danego 
zamówienia z każdym kandydatem.5  

 

 

W związku z tym, również w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzono Oddział 3a 

Rozdziału 3, regulujący zagadnienia związane z udzielaniem zamówienia w trybie dialogu 

konkurencyjnego.6 W uzasadnieniu projektu zmian ustawy wskazano, że:  
 

W projekcie wprowadza się nowy tryb udzielania zamówień - dialog 
konkurencyjny. Ma on umożliwić udzielanie złożonych i skomplikowanych 
zamówień, w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi, 
technologiami teleinformatycznymi lub projektami obejmującymi złożone 
procesy finansowania. […] Skorzystanie z tego trybu będzie możliwe                 
w przypadku zamówień o szczególnie złożonym charakterze, np. projektach 

związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, […]. Dodatkowo ta 
złożoność zamówienia będzie musiała uniemożliwiać udzielenie zamówienia    
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. […] Przewiduje się, że 
tryb dialogu konkurencyjnego będzie "elastycznym" trybem z jednej strony 
zapewniającym konkurencję pomiędzy wykonawcami, a z drugiej 
stwarzającym zamawiającemu możliwość omówienia wszystkich aspektów 
danego zamówienia z każdym wykonawcą. 
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Przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego  

 

Przepis art. 60b ust 1 ustawy Pzp określa łączne przesłanki zastosowania dialogu 
konkurencyjnego:  

 

 1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu 

ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie 
można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić 
uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; 

 

 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Pierwsza z ww. przesłanek wyróżnia dwie okoliczności uzasadniające zastosowanie trybu dialogu 
konkurencyjnego. Po pierwsze zamawiający może skorzystać z tego trybu, jeśli zamówienie 

stanowiące przedmiot postępowania to zamówienie o szczególnie złożonym charakterze. 

Charakter zamówienia uniemożliwia opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 

ustawy Pzp. Przepisy te regulują kwestie opisu przedmiotu 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 (art. 30 ustawy Pzp) oraz zasady opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane   

(art. 31 ustawy Pzp).  

 

W każdym przypadku chodzi o obiektywną niemożność opisania przedmiotu zamówienia              
w konkretny sposób, a nie fakt, że Zamawiający nie posiada zdolności  do dokonania takiego 

opisu np. nie dysponuje osobami z odpowiednimi kwalifikacjami. Trybu dialogu konkurencyjnego 

nie uzasadnia również fakt, iż w stosunku do posiadanego przez zamawiającego projektu  

na rynku budowlanym zaszły znaczące zmiany, które mogą mieć wpływ na koszty budowy oraz 

eksploatacji obiektu, co powoduje konieczność rozważenia ewentualnej zmiany w projekcie.7 

 

W drugiej sytuacji zamawiający, pomimo tego że mógłby opisać przedmiot zamówienia (w sensie 

technicznym), to opis ten nie będzie pełny, gdyż zamawiający nie jest w stanie opisać 

obiektywnie uwarunkowań finansowych lub prawnych, które wpływają na zakres i realizację 
zamówienia.8 Również w tym przypadku niemożność ta musi mieć charakter obiektywny.  

 

Głównym elementem definiującym partnerstwo publiczno-prywatne jest podział zadań i ryzyk 

pomiędzy strony umowy. Dlatego w przypadku wyboru partnera prywatnego uwarunkowania 

ekonomiczne i prawne są głównym elementem negocjacji pomiędzy stronami, a kształt 

przyszłego podziału ryzyk jest uzależniony nie tylko od sytuacji zamawiającego, ale w dużej 

mierze również od możliwości wykonawców.  

 

Ustawa PPP nie zawiera podziału zadań pomiędzy strony przyszłej umowy, nie definiuje również 

samego pojęcia „zadanie”. Językowa wykładnia tego pojęcia wskazuje, że są to czynności 
organizacyjne i prawne, których cały szereg składa się na realizację przedsięwzięcia. Zadaniem 

będzie więc m. in. opracowanie projektu, wykonywanie robót budowlanych, utrzymanie i 

zarządzanie składnikami majątkowymi, finansowanie, jak również uzyskanie niezbędnych 

koncesji lub pozwoleń.9
  

 

 

 

Szczególnie 
złożony 
charakter 

Uwarunkowa-
nia prawne i 
ekonomiczne 

Podział zadań 
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Podział  

ryzyk 

Ustawa PPP nie precyzuje również pojęcia „ryzyko”. Pojęcie to interpretuje się zazwyczaj jako 

prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej 

winy. Na gruncie przedsięwzięć realizowanych w oparciu o ustawę PPP ryzyka dzielone są 

pomiędzy partnerów, przy czym podstawową zasadą ich podziału powinno być przeniesienie 
poszczególnych ryzyk na stronę, która najlepiej potrafi je kontrolować i skutecznie niwelować 

skutki ich wystąpienia.10 Jest to o tyle istotne, że właściwy podział ryzyk przesądzał będzie             

o sukcesie przedsięwzięcia partnerskiego, optymalizując jego efektywność, zdolność 

generowania przychodów i zaspokajania potrzeb publicznych. 

 

W praktyce przy identyfikowaniu i alokacji ryzyk można posiłkować się postanowieniami 

Wytycznych Komisji Europejskiej z 2003 r. W trakcie dialogu strony powinny brać pod uwagę 

m.in. następujące ryzyka: 

• ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (m.in. dostępność informacji 

dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia, wprowadzenie zmian                
w specyfikacji wyboru partnera, rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia); 

• ryzyka związane z budową (m.in. protesty społeczne związane z realizacją 

projektu, nieoczekiwane warunki fizyczne, kolizje z infrastrukturą techniczną, 

dostępność materiałów i sprzętu, zmiany wymagań w zakresie ochrony 

środowiska, siła wyższa); 

• ryzyka związane z popytem (m.in. pojawienie się konkurencji, cykliczność popytu, 

zastosowanie przestarzałych technologii); 

• ryzyko związane z przychodami przedsięwzięcia (m.in. funkcjonowanie 

wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia; zmiana  

w obowiązującym mechanizmie cenowym; zmiany we wdrożeniu mechanizmu 
poboru opłat związanych z przedsięwzięciem) oraz związane z nim ryzyko taryfowe 

(m.in. ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemu opłat  

w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ  

na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres 

praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia); 

• ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych (m.in. stan składników 

majątkowych przed ich przekazaniem, przepływ informacji dotyczących 

składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie, wykonanie 

obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania; 

wierzytelność i inne prawa związane z danym składnikiem majątkowym; 
konieczność transferu siły roboczej). 

 

Wszystkie te elementy powodują, że postępowanie wszczęte w celu wyboru partnera 

prywatnego z natury rzeczy mieści się w katalogu przesłanek uzasadniających wybór trybu 

dialogu konkurencyjnego.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

Drugą z przesłanek zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego jest przesłanka zastosowania 

innych niż cena kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że Zamawiający jest obowiązany  

do zastosowania obok kryterium ceny również innych kryteriów oceny ofert. W przypadku 

projektów PPP zastosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert jest obligatoryjne  
na podstawie art. 6 ustawy PPP.  

 

Zgodnie z tym przepisem kryteriami oceny ofert są:  

1. podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym; 

2. terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu 

publicznego, jeżeli są one planowane. 

Kryteriami oceny ofert mogą być również w szczególności: 

1. podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym; 
2. stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego; 

3. efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania 

składników majątkowych; 

4. kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w 

szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych 

technologii, koszt utrzymania, serwis.11 
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Etapy postępowania  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zamawiający  Wykonawca  

Wszczęcie postępowania  

• Publikacja ogłoszenia 

• Publikacja dodatkowego ogłoszenia o planowa-

nym PPP 

• Ewentualna zmiana ogłoszenia  

 

 

 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu 

Ocenia wniosków: 

• Sprawdzenie pod kątem konieczności wykluczenia  

wykonawcy 

• Ustalenie listy wykonawców  

Możliwość wezwania do: 

• uzupełnienia  

wniosków 

• wyjaśnienia treści 

dokumentów 

Informacja o wynikach oceny wniosków  

Zaproszenie do dialogu  

DIALOG 
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Możliwość zmiany wymagań Zamawiającego 

Zaproszenie do składania ofert  

 

Opracowanie Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia 

 

 

 

Składanie ofert  

Ocena ofert  

• sprawdzenie pod kątem konieczności  

odrzucenia oferty  

• ocena na podstawie kryteriów 

Możliwość wezwania do  

wyjaśnienia  

• treści oferty 

• elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny 

Możliwość poprawienia: 

• omyłek pisarskich 

• omyłek rachunkowych 

• innych omyłek   

Wybór oferty  

najkorzystniejszej  

Unieważnienie  

postępowania  

PODPISANIE UMOWY 



17 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

Osoby występujące w postępowaniu po stronie zamawiającego  
 

Kierownik zamawiającego  
 

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego. Kierownikiem zamawiającego danej jednostki jest zawsze osoba lub 

organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony  

do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 

zamawiającego. Kierownik zamawiającego może powierzyć zastrzeżone dla niego czynności 

pełnomocnikowi, będącemu pracownikiem zamawiającego. W takim przypadku za dokonanie 

tych czynności odpowiada (obok kierownika zamawiającego) wyznaczony pełnomocnik.  

Ustawa zastrzega, że kierownik zamawiającego dokonuje m.in. następujących czynności  
w postępowaniu: powołanie komisji przetargowej (art. 19 ust. 1 ustawy Pzp), powierzenie  

jej innych czynności niż określone w art. 20 ust. 1 (art. 20 ust. 2 ustawy Pzp), wykluczenie 

wykonawcy (art. 24 ustawy Pzp), odrzucenie oferty (art. 89 ustawy Pzp), wybór najkorzystniejszej 

oferty (art. 91 u ustawy Pzp) oraz unieważnienie postępowania (art. 93 ustawy Pzp).12 

 

Ustawa Pzp przewiduje również możliwość powierzenia przeprowadzenia całego postępowania 

w sprawie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W takim przypadku 

zamawiający może powierzyć tej jednostce również czynności zastrzeżone w ustawie  

dla kierownika zamawiającego.13   

 
 

Komisja przetargowa 
 

Do przeprowadzenia postępowania kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową. 

Powołanie komisji jest fakultatywne w przypadku postępowań poniżej progów unijnych. 
Natomiast w przypadku postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp powołanie komisji jest 

obligatoryjne.  

 

Komisja składa się z co najmniej trzech osób powoływanych przez kierownika zamawiającego. 

Ustawa nie wyznacza kryteriów powoływania członków Komisji, jednak dobrą praktyką jest, aby 

członkowie komisji dysponowali kompetencjami w kwestiach: prawnych, księgowo-

podatkowych, finansowo-ekonomicznych oraz technicznych. Komisja przetargowa może mieć 

charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych 
postępowań. W przypadku wyboru partnera prywatnego, z uwagi na specyfikę i stopień 

skomplikowania projektu oraz wymagania w zakresie wiedzy członków komisji - w praktyce 

powoływane są komisje do określonego postępowania. Wydaje się wskazane, aby członkowie 

komisji przetargowej posiadali kwalifikacje związane z przedmiotem partnerstwa, a nie tylko 

wiedzę z zakresu procedury przetargowej. W praktyce w pracach komisji biorą udział osoby z 

zespołu projektowego odpowiedzialne po stronie publicznej za przygotowanie, realizację, 

monitorowanie i rozliczenie projektu PPP. 
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Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym  

co najmniej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert (zakres obowiązków ustawowych).  

W związku z tym ustawa dopuszcza powołanie komisji przetargowej w dialogu konkurencyjnym 
dopiero na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nie mniej 

jednak, zgodnie z ustawą Pzp kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji 

przetargowej dokonanie innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Dobrą praktyką 

jest, aby w postępowaniach prowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru 

partnera prywatnego komisja przetargowa była powoływana już na etapie przygotowania 

postępowania. Zapewnia to ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez osoby, 

biorące udział przy ich określaniu. Co więcej zaleca się, aby komisja przetargowa brała udział  

w dialogu z konkretnymi wykonawcami – co umożliwi prawidłową ocenę ofert tych 

wykonawców.   
 

 

Biegli w postępowaniu 
 

Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik 

zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać 

biegłych. Powołanie biegłego wydaje się szczególnie zasadne w przypadku zamówień  

na przedsięwzięcia skomplikowane, a więc w przypadku postępowania zmierzającego do wyboru 

partnera prywatnego. Biegłym jest każda osoba posiadająca wiadomości specjalne, niezbędne  

z punktu widzenia prawidłowości przygotowania i prowadzenia danego postępowania. Zgodnie  

z wyrokiem KIO z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 593/08 ustawodawca nie określił 

żadnych szczegółowych wymogów, co do tego, w jaki sposób powołanie biegłego ma nastąpić, 

ani także nie określił minimalnych wymagań co do poziomu wiedzy lub doświadczenia osób 

powoływanych na biegłych.  
 

Nie została także określona ustawowa lista instytucji, z których biegli mogą być powoływani. 

Prawo pozostawia te kwestie swobodzie wyboru zamawiającego. Biegłym może być zarówno 

pracownik zamawiającego, jak i inna osoba, która wyrazi zgodę na uczestniczenie w pracach  

w postępowaniu. Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia określonego w ustawie PPP 

wydaje się zasadne powołanie biegłego, w szczególności w celu opisania potrzeb i wymagań 

zamawiającego, jak też opisania poszczególnych kryteriów oceny ofert. Ważne, aby były  

to osoby posiadające wiedzę w zakresie przedsięwzięcia objętego procedurą, zdolne  

do rozwiązywania zagadnień o charakterze technicznym, prawnym czy finansowym. Pamiętać 

jednak należy, że opinia biegłego jest opinią pomocniczą, a za prawidłowość dokonania 
określonych czynności odpowiada zawsze kierownik zamawiającego oraz w zakresie 

zastrzeżonym w ustawach lub akcie powołania – również komisja przetargowa.  
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Wszczęcie postępowania  

Publikacja ogłoszenia 
 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone w trybie dialogu 

konkurencyjnego zostaje wszczęte w momencie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

Zgodnie z art. 60c ust. 1 ustawy Pzp do wszczęcia postępowania w tym trybie odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis art. 40 określa ogólne 

zasady wszczęcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
Odpowiednie zastosowanie tych przepisów do wszczęcia postępowania w trybie dialogu 

konkurencyjnego oznacza, że: 

 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, 
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym  
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (art. 60c ust. 1 w zw.  
z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp). 

 

 

Momentem wszczęcia postępowania jest zatem publikacja ogłoszenia na stronie internetowej 
zmawiającego i w miejscu publicznie dostępnym.14 O tym, kiedy postępowanie zostaje wszczęte 

decyduje data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym  

w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, nie zaś dzień przekazania 

ogłoszenia celem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.15  
 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 60c ust. 1 w zw.  
z art. 40 ust. 2 ustawy Pzp). 

 

 

Po pierwsze wskazać należy, że kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp to kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich16, określane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia przy 

uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa Unii Europejskiej. Przepisem, jaki powinien 

uwzględnić Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie jest głównie artykuł 7 dyrektywy 

2004/18/WE, który określa wartość zamówień, dla których istnieje obowiązek stosowania  
jej przepisów, uzależniając wartość dla dostaw i usług od statusu zamawiającego. W dyrektywie 

sektorowej 2004/17/WE wartości powodujące powstanie obowiązku stosowania przepisów 

dyrektywy zostały określone w art. 16. Kwoty określone przez Prezesa Rady Ministrów  

w rozporządzeniu wyznaczają zatem nie tylko próg, od którego istnieje obowiązek przekazania 

ogłoszenia do publikacji, ale wskazują zakres obowiązku stosowania przepisów ustawy zgodnych 

z dyrektywami o zamówieniach publicznych.  
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Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1649) kwoty poniżej 

których zamawiający publikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych to w przypadku 
zamówień: 

 

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych 

instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których 

organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,  

a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a) 130.000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 

 

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, 

o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty: 

a) 200.000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych; 

 

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 
a) 400.000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5.000.000 euro - dla robót budowlanych. 

 

Zamawiający publikuje ogłoszenie poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych.17  

 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje 
ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich (art. 60c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

W postępowaniach o wartości równiej lub powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11  

ust 8 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje ogłoszenie do publikacji Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich za pomocą formularzy umieszczonych na stronie 

internetowej.18 Przekazanie ogłoszenia winno nastąpić w jednej z form przewidzianych w art. 12 

ust. 2 ustawy Pzp (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, oraz drogą elektroniczną zgodnie z 

formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie). Ogłoszenia 

przesłane w formacie elektronicznym są publikowane w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez 

Urząd Publikacji. Dla porównania, w przypadku ogłoszeń przesłanych faksem, pocztą 
elektroniczną lub listownie publikacja może zająć nawet do 12 dni. 
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4. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny 
sposób niż określony powyżej, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie  
o zasięgu ogólnopolskim (art. 60c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 5 ustawy Pzp). 

 
Zamawiający może również opublikować ogłoszenie w inny sposób, tak aby dotarło ono do grona 

zainteresowanych wykonawców. Ustawodawca podaje jako przykład dodatkowej publikacji 

ogłoszenie w gazecie lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Możliwe jest także 

opublikowanie ogłoszenia w innych publikatorach, a więc np. na portalu internetowym 

poświęconym przetargom itp.19
  

 

5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować  
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie 
wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, 
usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.  
Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio (art. 60c ust 1 w zw. z art. 40 ust 5a 
ustawy Pzp). 

 

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadziła również możliwość przekazania 

przez zamawiającego informacji o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

bezpośrednio wykonawcom, którzy prowadzą działalność w zakresie pokrywającym się  

z przedmiotem zamówienia. Zamawiający powinien poinformować znanych sobie wykonawców 

bez dokonywania ich selekcji. Ponadto nie jest możliwe przekazywanie wykonawcom znanym 
zamawiającemu informacji innych ponad te, które zostały zawarte w treści ogłoszenia.  
 

Ustawa Pzp reguluje ponadto kwestie zakresu informacji oraz terminu publikacji ogłoszenia  

w konkretnych miejscach (art. 60c ust 1 w zw. z art. 40 ust 6 ustawy Pzp):  

 
6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane  

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie 
internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny 
sposób: 

 

a) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane: 
i. przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (dzień zamieszczenia ogłoszenia jest w tym 
przypadku jednocześnie dniem jego opublikowania),  

ii. przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich (dzień przekazania ogłoszenia nie jest 
równoznaczny z dniem jego opublikowania); 

 
b) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, czy też innych niż przekazane Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 
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c) zawiera informację o: 
i. dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
ii. dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich. 
 

Ponadto zamawiający może zamieścić w BZP i Dzienniku  Urzędowym UE ogłoszenie, którego 

zamieszczenie w tych publikatorach ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe.  

 

 
Treść ogłoszenia o zamówieniu 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:  

 

1. nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 
 

Zgodnie z art. 2 pkt 12) ustawy Pzp zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna  

albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania 

ustawy. Jednakże w przypadku postępowań wszczynanych w celu wyłonienia partnera 
prywatnego definicję zamawiającego określoną w tym przepisie zastąpić należy definicją 

partnera publicznego zawartą w art. 2 pkt 1) ustawy PPP. Zgodnie z tym przepisem podmiot 

publiczny to: 

a. jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, 

b. inna, niż określona w lit. a, osoba prawna, utworzona w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie 

oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny 

podmiot: 
i. finansują ją w ponad 50 %, lub 

ii. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

iii. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

iv. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego 

lub zarządzającego, 

c. związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b. 

 

Katalog podmiotów publicznych w ustawie PPP jest węższy niż pojęcie zamawiającego w ustawie 

Pzp. Przede wszystkim zakresem ustawy PPP nie są objęte podmioty wskazane w art. 3 ust. 1  
pkt 4) ustawy Pzp, tj. tzw. zamawiający sektorowi. Oznacza to, że takie podmioty nie mogą 

stosować przepisów komentowanej ustawy w charakterze podmiotu publicznego.20  

 

2. określenie trybu zamówienia;  
 

W ogłoszeniu publikowanym w Dz. Urz. UE w sekcji IV.1.1) zamawiający zaznacza opcję dialog 

konkurencyjny.  

 

 

 
 

 

 

Podmiot 
publiczny 
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Rodzaj 
zamówienia 

3. określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych; 

 

Określając przedmiot zamówienia zamawiający obowiązany jest wskazać, czy zamówienie 

dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych. Zgodnie z definicją ustawową: dostawy  

to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Za roboty budowlane uznać należy  - wykonanie albo 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 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. Usługi 
natomiast to wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, 
a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a. 

 

W przypadku zamówień mieszanych – czyli takich, które obejmują jednocześnie dostawy, usługi  

i roboty budowlane, w celu prawidłowego zakwalifikowania zamówienia należy kierować się 

następującymi zasadami (art. 6 ustawy Pzp): 

 

• Jeżeli dane zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty 

budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące 

tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu 

jest największy. 

• Jeżeli jednak zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub 

instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia 

stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

• W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz 

dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się 

przepisy dotyczące robót budowlanych. 

• Jeżeli zaś zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane 

niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy 

dotyczące usług. 

 
 

Należy podkreślić, że opis zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jest innym 

pojęciem niż określenie przedmiotu zamówienia, które powinno znajdować się w ogłoszeniu  

o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazuje w sposób skrótowy,  

co stanowi przedmiot zamówienia, zaś dopiero specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

wskazuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według reguł określonych w art. 29 i 

następne ustawy Pzp.21 

 

Doświadczenia krajowe z wdrażania projektów ppp wskazują, iż opis przedmiotu zamówienia 

powinien być na tyle dostosowany do etapu przygotowania projektu ppp oraz jego charakteru, 
aby z jednej strony nie ograniczał zamawiającego w trakcie procedury dialogu zarówno pod 

względem formalnym jak i merytorycznym, a z drugiej strony pozwolił wykonawcom zapoznać 

się z jego specyfiką, a przede wszystkim pozwolić na podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu.  

 

 

 

 

 

Zamówienia 
mieszane 

Przedmiot 
zamówienia  
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Kody CPV Zamawiający określając przedmiot zamówienia powinien odnaleźć kod CPV, który będzie 

możliwie najbardziej odpowiadał określeniu przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV) stanowi klasyfikację statystyczną obejmującą produkty, usługi i roboty 

budowlane używaną w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia.22 Celem 
CPV jest ujednolicenie terminologii stosowanej przez instytucje oraz podmioty zamawiające  

do opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dostarczenie odpowiedniego narzędzia potencjalnym 

użytkownikom (instytucjom/podmiotom zamawiającym, kandydatom lub oferentom 

występującym w ramach procedury udzielania zamówień publicznych). 

 

W standardowym formularzu publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym można zastosować 

więcej niż jeden kod CPV. Pierwszy z nich będzie jednak traktowany jako przedmiot główny. 

Dlatego też może on być mieć nieco bardziej ogólny charakter (więcej zer na końcu)  

niż pozostałe kody, na przykład w sytuacji, gdy nie ma dokładnie odpowiadającego kodu lub  gdy 

zamawiający – jak w przypadku dialogu - zna tylko ogólne dane dotyczące przedmiotu 
zamówienia, może on wybrać więcej niż jeden kod ze słownika głównego. Każdy kod może zostać 

następnie doprecyzowany, zgodnie ze szczególnymi potrzebami zamawiającego, z użyciem 

kodów zawartych w słowniku uzupełniającym.  
 

Jak słusznie zauważyła KIO w wyroku z dnia 28 listopada 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1298/08) 

podział zamówienia na części należy do uprawnień zamawiającego, które to uprawnienia 

zamawiający realizuje poprzez podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub nie podziału na części 

zamówienia. Z przepisów ustawy nie wynika definicja zamówienia częściowego, jak również nie 
wynikają przesłanki stanowiące podstawę podzielenia zamówienia na części. Ustawową definicję 

świadczenia podzielnego zawiera art. 379 § 2 k.c. (w zw. z art. 14 ustawy Pzp). Z definicji tej 

wynika, że podzielność świadczenia zachodzi wówczas, gdy przy jego spełnianiu częściami, 

występują kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze, zachowany musi być bez istotnej zmiany 

przedmiot świadczenia, co oznacza, że poszczególne części muszą mieć wszystkie istotne 

właściwości całego świadczenia. Po drugie, wartość świadczenia nie może ulec istotnej zmianie 

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2002 r. IV CKN 821/00).  

 

W przypadku postępowań w celu wyboru partnera prywatnego nie istnieją przeszkody formalne 

by dopuścić składanie ofert częściowych, jednakże doprowadzić to może do wyboru dwóch lub 
więcej partnerów prywatnych, z którymi zostaną podpisane odrębne umowy. Skutek taki dla 

realizacji przedsięwzięcia nie musi być pożądany (acz zależy to ściśle od warunków realizacji 

konkretnego przedsięwzięcia).  

 

 

4. informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
 

Zgodnie z art. 2 pkt 7) ustawy Pzp oferta wariantowa to oferta przewidująca, zgodnie  

z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż 

określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Możliwość 
składania 
ofert 
częściowych  

Oferta 
wariantowa 
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Zgodnie z orzecznictwem KIO ofertę przewidującą, odmienny niż określony przez zamawiającego 

sposób wykonania zamówienia i przewidująca użycie odmiennych, ale równoważnych 

materiałów, zastosowania innej technologii, dodatkowego wyposażenia lub robót 

zwiększających zakres zamówienia, należy uznać za ofertę wariantową (wyrok KIO z dnia 8 maja 
2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 395/08). 

 

Oferta wariantowa musi zawierać opis sposobu wykonania zamówienia; sposób ten może być 

odmienny niż przewidziany przez zamawiającego w SIWZ. Zamawiający określa w SIWZ pewne 

warunki minimalne lub graniczne, jakim musi odpowiadać sposób wykonania zamówienia,  

a wykonawca, składając ofertę wariantową, przedstawi najkorzystniejszy według niego sposób 

wykonania zamówienia, zgodny z tymi warunkami.23 Nie jest ofertą wariantową oferta, w której 

wykonawca przedstawia kilka wariantów wykonania zamówienia do wyboru zamawiającemu.  

W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z kilkoma ofertami. 
 

W przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych zamawiający obowiązany jest  

do określenia innych (obok ceny) kryteriów oceny ofert, kryterium to powinno odnosić się  

do sposobu wykonania zamówienia, gdyż to ten element będzie różnicował oferty wariantowe.24 

Stosując dialog konkurencyjny zamawiający zawsze jest obowiązany do stosowania kryteriów 

innych niż cena – przy dopuszczeniu składania ofert wariantowych powinien więc jako inne 

kryteria stosować takie, które pozwolą na porównanie ofert przewidujących różny sposób 

wykonania zamówienia.  

 
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej wraz  

z minimalnymi warunkami, jakim oferty te muszą odpowiadać, musi być zawarty w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego 

możliwość złożenia oferty wariantowej wydaje się zasadna w przypadku dopuszczenia 

wariantowości w zakresie technologii wykonania przedmiotu przedsięwzięcia, użytych 

materiałów, sposobu finansowania itp.  

 

 

5. termin wykonania zamówienia; 
 

Sposoby określania terminu realizacji zamówienia zależą od  warunków danego przedsięwzięcia. 

Może to być określony czas liczony od daty podpisania umowy, bądź konkretna data dzienna.  

W przypadku przedsięwzięć składających się z kliku elementów np. wykonania obiektu 

budowlanego, a następnie jego eksploatacji zamawiający może określić wymagania odnośnie 
poszczególnych etapów/elementów umowy.  

 

Wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia – w szczególności w postępowaniu 

prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego - nie daje pewności, że przed tym terminem 

zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia, umożliwiająca 

rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie25. Należy przy tym pamiętać, że wykonawcy nie mają 

obowiązku przygotowywania się do realizacji zamówienia, którego jeszcze nie uzyskali,  

w związku z tym termin rozpoczęcia realizacji zamówienia powinien zostać ustalony  

z uwzględnieniem okresu niezbędnego na przygotowanie inwestycji (w tym np. pozyskanie 

finansowania, rozpoczęcie robót).  
 

 

 

 

 

Sposób 
określenia 
terminów 
wykonania 
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Terminem zakończenia realizacji zamówienia w przypadku partnerstwa publiczno – prywatnego 

jest termin, w którym kończy się okres obowiązywania umowy pomiędzy partnerem prywatnym 

a partnerem publicznym.  
 

 

6. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków; 

 

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp  

 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 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” 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu – zagadnienia ogólne  

 

Określenie warunków udziału w postępowaniu jest niezbędne do oceny, czy wykonawca jest 

zdolny do zrealizowania zamówienia. Zamawiający, jako organizator postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie musi określać wszystkich wskazanych wyżej warunków udziału w 

postępowaniu. Musi zadecydować, które z warunków będą niezbędne do oceny możliwości 

wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu pełnią tu szczególną rolę, bowiem to one 
zakreślają krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o zamówienie. Określenie warunków na 
wstępnym etapie postępowania ma na celu zapewnienie realizacji równego traktowania 
wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wykonawca ma przy tym prawo działać w zaufaniu do zamawiającego, iż w 
postawionym warunku udziału w postępowaniu odtworzył swą wolę co do doświadczenia 
podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.26 

 
Przepis art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jest przepisem blankietowym i podlega konkretyzacji w każdym 

z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby warunki udziału w postępowaniu 

były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostawały z nim w związku na tyle ścisłym, by 

spełniający je wykonawca, był w stanie wykonać przedmiot zamówienia określony przez 

zamawiającego z należytą starannością. Warunki udziału w postępowaniu stanowią jedynie 
pewne "warunki brzegowe", których spełnienie jest nieodzowne, aby móc wziąć udział w 
postępowaniu, świadczyć mają bowiem o możliwościach danego wykonawcy do wykonania 
określonego zamówienia. Jakie warunki wykonawca zobowiązany jest spełnić, aby ubiegać się o 
zamówienie, o tym każdorazowo decyduje zamawiający.27 

 
Jednocześnie należy pamiętać, iż określenie warunków udziału w postępowaniu nie może 

utrudniać uczciwej konkurencji. Warunki udziału w postępowaniu winne być ustalane na takim  
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poziomie, aby spełniający je wykonawca był w stanie zrealizować zamówienie publiczne  
z należytą starannością, a jednocześnie krąg podmiotowy wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu był możliwie najszerszy. Wymagania zamawiającego nie mogą być nadmiernie 
wygórowane w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.28 
 

W przypadku postępowań wszczynanych w celu wyłonienia partnera prywatnego prawidłowe 

określenie warunków udziału w postępowaniu jest szczególnie ważne z uwagi na zwykle długi 

okres trwania umowy z partnerem prywatnym. Ponieważ przedmiotem umowy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym ma być wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań  

i ryzyk, szczególnie ważne jest wyłonienie partnera prywatnego, który będzie w stanie 

zrealizować powierzone mu zasadnie przy uwzględnieniu wszystkich ewentualnych ryzyk. 

Przedsięwzięciem będzie np. budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usługi  

czy wykonanie dzieła, jednakże po jego wykonaniu partner prywatny zarządza powstałym  

w ten sposób mieniem.  
 

W związku z tym warunki udziału w postępowaniu powinny zapewniać wybór partnera 

prywatnego zdolnego do wybudowania budynku czy wykonania dzieła będącego przedmiotem 

partnerstwa, a także zdolnego do zarządzania składnikami majątkowymi powstałymi w wyniku 

wykonania umowy o partnerstwie.  

 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powinien być związany z przedmiotem zamówienia 

oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Opis ten jest formą konkretyzacji warunku, jego 

uszczegółowieniem w każdym postępowaniu. To opis metody, za pomocą której zamawiający 
będzie badał czy postawione przez niego warunki zostały spełnione. 
 

Pojęcie proporcjonalności należy oceniać zawsze w stosunku do konkretnego stanu faktycznego. 

Ocena taka może odbywać się również przez pryzmat praktyki wypracowanej przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie stosowania prawa UE. Przykładowo wskazać można 

orzeczenie ETS z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C-448/01 EVN AG I Wienstrom GmbH, gdzie 

zostało stwierdzone, że postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu 

może faworyzować duże przedsiębiorstwa, dyskryminując mniejszych dostawców, którzy 
mogliby z powodzeniem wykonać zamówienie. 

 

Zgodnie z orzecznictwem KIO opis sposobu oceny spełniania warunków zamówienia jest 

konkretyzowany w każdym postępowaniu z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, 

w tym warunków płatności, terminów i harmonogramu realizacji umowy, a nie wyłącznie  

w odniesieniu do wartości zamówienia. Proporcjonalność oznacza de facto postawienie warunku 

nienadmiernego, nie oznacza natomiast, że zakres opisu warunku ma być tożsamy z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Najczęstszymi błędami i uchybieniami w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
są błędy dotyczące konstruowania warunków udziału w postępowaniu i sposobie ich oceny. 

Często warunek udziału w postępowaniu jest opisany w sposób nieproporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia i dyskryminujący wykonawców, którzy wykonali podobny do 

wymaganego zakres rzeczowy, ale w mniejszej ilości. Tak postawiony warunek jest nadmierny 
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(np. doświadczenie wykonawcy, który wykonał 3 roboty budowlane, nie różni się na ogół  

od doświadczenia wykonawcy, który wykonał 4 roboty budowlane). To techniczna wiedza  

i umiejętności do wykonania robót budowlanych decydują o zdolności do wykonania 

zamówienia, nie ilość wykonanych już robót budowlanych. Wymaganie wykazania się dużą 
ilością realizacji nie musi dowodzić faktycznej umiejętności wykonywania żądanych przez 

zamawiającego czynności tj. nabytego doświadczenia.  
 

Kolejnym przykładem nieprawidłowego sformułowania warunku jest żądanie, by dwa zadania 

będące doświadczeniem potencjalnego wykonawcy były realizowane na podstawie odrębnych 

umów. Zamawiający zobowiązany jest do uznania powyższego warunku za spełniony, gdy 

wykonawca przedstawi wykonanie obu zadań w ramach jednego zamówienia (umowy)  

lub odrębnych zamówień (umów) na każde zadanie. 
 

Warto wspomnieć, że warunki udziału w postępowaniu może spełnić wykonawca samodzielnie, 

wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) lub wykonawca posługujący się potencjałem 

innego podmiotu (art. 26 ust 2b ustawy Pzp), o czym szerzej w dalszej części poradnika.  

 

Poszczególne warunki udziału w postępowaniu  

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:  

 

Pierwszy warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczy 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Uprawnieniami takimi są w szczególności licencje, 

koncesje i zezwolenia. Zamawiający może stawiać ten warunek jedynie w sytuacji, gdy z ustaw 

wynika obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania tej działalności lub czynności.  

Co więcej Zamawiający musi skonkretyzować zakres warunku poprzez wskazanie konkretnych 
uprawnień, posiadaniem których musi legitymować się wykonawca biorący udział w konkretnym 

postępowaniu.  

 

Należy jednak pamiętać, iż brak oznaczenia w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze 

przedmiotu działalności, którego dotyczy zamówienie publiczne, nie stoi na przeszkodzie wzięciu 

udziału w postępowaniu i udzieleniu zamówienia. Oznaczenie przedmiotu działalności zgodnie  

z przedmiotem zamówienia nie jest ustawowym warunkiem uczestnictwa w przetargu  

ani prowadzenia działalności gospodarczej w danej dziedzinie, a ma jedynie charakter 

informacyjno-statystyczny. Nie można utożsamiać warunku posiadania odpowiednich uprawnień 
do wykonywania określonej działalności z zakresem działalności uwidocznionym w stosownym 
rejestrze prowadzonym dla danego typu wykonawcy.29 W związku z tym żądanie przedłożenia 

aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego prowadzenie przez 

wykonawcę działalności należy uznać za nieuprawnione.  

 

Przykład:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

koncesję na / zezwolenie na / licencję na (np. koncesję na dystrybucję energii 
elektrycznej). 

 

 

 

Uprawnienia do 
wykonywania 
działalności lub 
czynności 
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Posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

 

Kolejnym warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia. Należy 

odróżnić warunki dotyczące wiedzy wykonawcy od tych dotyczących jego doświadczenia.  
 
Pojęcie "wiedza" zawiera takie składniki niemajątkowe przedsiębiorstwa jak: know-how, oraz 
tajemnicę przedsiębiorstwa.30 Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy wiąże się bezpośrednio  

z dysponowaniem przez wykonawców odpowiednim know-how, znajomością technologii czy 

metodologii, w jakiej wykonane ma być zamówienie itp., oraz wiedzą (kwalifikacjami) osób, które 

bezpośrednio będą wykonywać zamówienie.31  
 

Niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce posiadanie 

umiejętności w zakresie wykonywania danego rodzaju zamówień. (…) przez doświadczenie 
należy natomiast rozumieć wcześniejsze świadczenie usług (dostaw, robót budowlanych)  
na bazie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, które pokrywają się z usługami 
(dostawami, robotami budowlanymi) objętymi postępowaniem o zamówienie publiczne. 32 

 

Warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pozwala wyeliminować  

z postępowania wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. Jak 

słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III 

CA 88/09): Niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce 
posiadanie umiejętności w zakresie wykonywania danego rodzaju zamówień.  

 

Przykład 1  
 

Postępowanie mające na celu wybór partnera prywatnego do realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji 

spalarni odpadów komunalnych. 

 

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, przekazał do użytkowania 
zaprojektowany i wybudowany przez siebie, co najmniej 1 nowy zakład 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów 
komunalnych oraz frakcji energetycznej z odpadów, z zastosowaniem 
technologii rusztowej, z odzyskiem energii, o mocy przerobowej nie mniejszej 
niż 100 000 ton odpadów rocznie, spełniający wymagania Dyrektywy 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.12.2000 r. w sprawie 
spalania odpadów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin ze spalania 
odpadów.33  
b. w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania 
Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zarządzał, co najmniej jednym zakładem termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej 
z odpadów z odzyskiem energii, pomocy przerobowej, nie mniejszej niż 100 
000 ton odpadów rocznie.34  

 

 

 

Wiedza  
i doświad-
czenie 
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Przykład 2: 

 

Postępowanie mające na celu wybór partnera prywatnego do realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na  zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji 
budynku wielorodzinnego. 

 

W postępowaniu może wziąć udział Partner Prywatny, który posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: 
 
1. zaprojektował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu 

składania Wniosków – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie – co najmniej jeden budynek mieszkalny 
wielorodzinny o pow. użytkowej przekraczającej 1 500 m2 wraz  
z niezbędną infrastrukturą i uzyskał pozwolenie na budowę dla tej 
inwestycji. 

 
2. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu 

składania Wniosków – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie – wybudował oraz oddał do użytkowania co 
najmniej jeden budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni 
użytkowej przekraczającej 1500 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 
3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zarządzał przez okres co najmniej jednego pełnego roku 
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 1500 m2.35 

 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

W obecnym stanie prawnym ustawodawca zamiast posiadania przez wykonawców potencjału 

technicznego wymaga dysponowania nim. Posiadanie zawiera zawsze w swojej treści 

dysponowanie rzeczą, natomiast nie w każdej sytuacji dysponowanie musi być tożsame  
z posiadaniem. Żądanie dodatkowych dokumentów przez zamawiającego, np. wykazujących 

prawo wykonawcy do narzędzi i urządzeń (np. dowody rejestracyjne maszyn), jakimi dysponuje 

wykonawca jest niemożliwe, gdyż dokumenty te nie zostały ujęte w rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów. Nawet posiadanie niekoniecznie musi opierać się na podstawie prawnej, lecz być 

jedynie stanem faktycznym, zatem tym trudniej wymagać od wykonawców, aby 

udokumentowali dysponowanie potencjałem technicznym. 

 

Nie jest niezbędne, aby środki stanowiły własność wykonawcy. Wykonawca może posiadać 

środki na podstawie innego stosunku prawnego, np. najmu, dzierżawy, leasingu, ale także może 

środków nie posiadać, lecz zapewnić sobie dysponowanie nimi przez np. wypożyczenie. 
Dysponowanie nimi wykonawca zagwarantować może np. przez umowę współpracy zawartą  

z innym podmiotem gospodarczym.36 Za potencjał, którym dysponuje wykonawca, może być  

 

Potencjał 
techniczny 



31 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

Osoby 
zdolne do 
wykonania 
zamówienia 

uznany zarówno sprzęt stanowiący własność wykonawcy, jak i np. użyczony lub należący  

do podwykonawców.37 

 

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oznacza, wymóg 
przedstawienia zespołu osób o odpowiednich kwalifikacjach. Wymagania zamawiającego mogą 

koncentrować się na: 

• niezbędnych uprawnieniach tych osób do dokonywania danych czynności (gdy 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, np. samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, uprawniania biegłego rewidenta itd.),  

• posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia osób wykonujących określone 

czynności. 

 

Dysponowanie daną osobą nie jest przy tym ograniczone tylko do umowy o pracę, czy też do 
dotychczas już realizowanych przez wykonawcę usług.38 Jeśli zatem przy realizacji zamówienia 

przewidziany został udział osób, z którymi wykonawca będzie zawierał lub już zawarł umowy 

cywilnoprawne, stanowią one jego zasób kadrowy, zatem nie będzie mowy o udziale podmiotu 

trzeciego, tj. przedsiębiorcy, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy.39 
 

Określając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający 

powinien mieć na uwadze np.: 

• posiadanie przez te osoby wymaganych przez przepisy prawa uprawnień  

do wykonywania określonych czynności; 

• odpowiednie wykształcenie; 

• doświadczenie na określonym stanowisku. 

 
Przykład: 

 

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 
oczyszczalni ścieków. 
 
Wykonawca dysponuje następującymi osobami: 
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 5 letnim 
doświadczeniem w realizacji obiektów kubaturowych, w tym co najmniej 
jednego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10.000 m2; 
 
Osobami, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 
przeznaczonymi na stanowisko wymienione powyżej mogą być obywatele 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych 
państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do 
wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w 
załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. 
Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.),  
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Sytuacja  
ekonomiczna  
i finansowa 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

Sytuacja finansowa odnosi się do wykazania, iż wykonawca jest w stanie dysponować środkami 

finansowymi (własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł) w wymaganej wysokości do realizacji 
zamówienia. Stąd też na równi ze środkami posiadanymi przez wykonawcę na koncie bankowym 

ustawodawca traktuje posiadanie przez niego zdolności kredytowej. 

 

Sytuacja ekonomiczna to zespół wskaźników o charakterze ekonomicznym dotyczących np. 

wielkości obrotów, płynności finansowej, zysku itp.  

 

Sytuacja finansowa i ekonomiczna służy sprawdzeniu ogólnej kondycji finansowej  

i wiarygodności wykonawcy. Zamawiający na tej podstawie jest w stanie stwierdzić czy dany 

podmiot jest w stanie zgromadzić na koncie odpowiednią ilość środków oracz czy bank lub 

podmiot trzeci uzna, że jest on na tyle wiarygodnym partnerem, aby przyznać mu zdolność 
kredytową bądź udostępnić określone środki. W związku z tym stawanie wygórowanych 

warunków w zakresie zdolności finansowej lub ekonomicznej nie przyczyni się do wyłonienia 

wykonawców faktycznie zdolnych do wykonania zamówienia. Jest to szczególnie istotne  

w projektach PPP, gdzie w dużej mierze w finansowaniu projektu po stronie wykonawcy 

uczestniczą banki, które oceniając ryzyka związane z konkretną inwestycją na podstawie 

określonych warunków kontraktowych oceniają faktyczną możliwość sfinansowania konkretnej 

inwestycji. 

 

Dlatego, stawiając warunek posiadania określonej zdolności finansowej i ekonomicznej 

zamawiający powinien mieć na uwadze z jednej strony zasadę zachowania uczciwej konkurencji, 
a z drugiej sytuację na danym rynku, ilość potencjalnych wykonawców, stopień skomplikowania 

przedsięwzięcia, okres eksploatacji itd.  

 

Jednym z wyznaczników zdolności ekonomicznej może być posiadanie ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w odpowiedniej skali i zakresie. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający na potwierdzenie 

spełniania warunku posiadania odpowiedniej zdolności ekonomicznej może żądać m.in. 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Wymóg ten rodzi wiele problemów zarówno interpretacyjnych, jak  

i czysto praktycznych. Ponieważ katalog dokumentów przewidzianych na potwierdzenie 

spełniania tego warunku jest katalogiem zamkniętym i nie wymieniono w nim dowodu opłacenia 

składek należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że żądanie przedłożenia takiego dowodu jest 

niedopuszczalne. Nawet jeśli z treści polisy nie wynika, iż została ona opłacona to zamawiający 

nie może żądać przedłożenia osobnego dowodu opłacenia składki. Właściwym rozwiązaniem,  

w przypadku powzięcia przez zamawiającego wątpliwości, czy składki zostały opłacone, jest 

skorzystanie z dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnień  

czy przedstawiona polisa została opłacona.  
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Przykład: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Partnerzy Prywatni, którzy znajdują się  
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: 
 
1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 20 000 000 PLN 
(słownie: dwadzieścia milionów złotych). 
 
2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości,  
co najmniej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).40 

 

 

7. informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu; 

 

W ogłoszeniu zamawiający zamieszcza również informacje o oświadczeniach i dokumentach, 

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 25 ust 1 

ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców 

wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 
Oświadczeń tych lub dokumentów zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania: 

• warunków udziału w postępowaniu, 

• przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego (te ostatnie są precyzowane przez zamawiającego  

na kolejnym etapie postępowania mianowicie w momencie zaproszenia do 
składania ofert). 

 

Oznacza to, że zamawiający wybierając dokumenty, do złożenia których zobowiąże wykonawców 

musi uwzględnić warunki udziału w postępowaniu. Jeśli zamawiający odstępuje od wymogów  

w zakresie warunków wiedzy i doświadczenia nie może wymagać złożenia wykazu wykonanych 

usług, gdyż nie jest to dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania. 

 

Katalog dokumentów, jakich może zażądać zamawiający w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określa rozporządzenie w sprawie dokumentów. 

Rozporządzenie to określa zamknięty katalog dokumentów, a co za tym idzie nie jest 
dopuszczalne żądania jakiegokolwiek dokumentu niewymienionego w tym rozporządzeniu. 

Rozporządzenie w sprawie dokumentów wskazuje na następujący katalog dokumentów. 

 

Ustawa Pzp oraz Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów wprowadza wyraźny podział 

dokumentów podmiotowych oraz przedmiotowych. Pierwsze służą wykazaniu, iż wykonawcy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, zaś na podstawie drugich zamawiający stwierdza,  

iż oferowane mu dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez niego 

wymagania. Do pierwszych należą: 

⇒ koncesje, zezwolenia lub licencje; 
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⇒ wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty potwierdzające,  

że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; 
⇒ wykaz wykonanych (wykonywanych) dostaw lub usług w zakresie niezbędnym  

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty 

potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

⇒ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wraz z informacją  

o podstawie dysponowania tymi zasobami; 

⇒ oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności 

personelu kierowniczego; 

⇒ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informacja 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
⇒ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

⇒ sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 

jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 

sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty  

oraz zobowiązania i należności; 

⇒ informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; 

⇒ opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

Do drugiej kategorii dokumentów zalicza się dokumenty stwierdzające, iż oferowane 

zamawiającemu dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone wymagania. W 

postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający żąda tych 

dokumentów na etapie składania ofert, a nie wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 
 

W ogłoszeniu zamawiający wskazuje również katalog dokumentów, jakie wykonawcy 

przedstawiają na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem  

w sprawie dokumentów zamawiający może zażądać:  

⇒ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

⇒ aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
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⇒ aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

⇒ aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

⇒ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

⇒ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 

Podstawy wykluczenia zostały omówione w dalszej części niniejszego poradnika w części 

dotyczącej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednakże już  

w ogłoszeniu zamawiający musi wskazać katalog dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia. Pamiętać należy, że w postępowaniu powyżej progów unijnych zamawiający  

ma obowiązek zażądać od wykonawców dołączenia wszystkich dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia, natomiast w postępowaniu poniżej progów unijnych może 

poprzestać na samym oświadczeniu wykonawcy o braku takich podstaw.  

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych 

wyżej składa: 

 1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania 

powinna dotyczyć co do zasady łącznie wszystkich wykonawców. W przypadku złożenia oferty 

przez konsorcjum kumulacji podlega ocena warunku w zakresie posiadania wiedzy  

i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Łącznie także powinny być spełnione co do zasady warunki dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Odnośnie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności należy opowiedzieć się za stanowiskiem, iż 

nie ma obowiązku posiadania takich uprawnień przez wszystkich konsorcjantów. 

 

W przypadku gdy wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegając 
na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, powinien udowodnić zamawiającemu,  

że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Jednym z dopuszczalnych 

dowodów jest pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (szerzej  

o możliwości powołania się na zasoby podmiotów trzecich w dalszej części poradnika). 

 

 

8. liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 
 

Zgodnie z art. 60d ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego 
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej  
w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. W związku z tym już w ogłoszeniu zamawiający wskazuje liczbę 

wykonawców, których zaprosi do składania ofert w liczbie nie mniejszej niż określona  

w cytowanym przepisie.  

 
Określając liczbę wykonawców, których zaprosi do dialogu konkurencyjnego zamawiający musi 

wskazać kryteria, jakimi będzie się kierował ustalając listę tych wykonawców. Pewną wskazówką 

w zakresie ustalania kryteriów kwalifikacji jest art. 60d ust. 3 zd. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: 

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa  
niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali 
najwyższe oceny spełniania tych warunków.  
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W związku z tym kryteria jakimi kierował się będzie zamawiający muszą być związane  

z postawionymi przez Zamawiającego warunkami udziału w postępowaniu. Można bowiem 

wyróżnić warunki, których ocena spełniania może być dokonana jedynie przez stwierdzenie 

„spełnia" lub „nie spełnia", np. wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, bo zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, oraz takie, co do których można zastosować 

ocenę spełniania danego warunku w mniejszym lub większym stopniu, np. większe 

doświadczenie wykonawcy, gdyż wykonał on pięć robót budowlanych o podobnej wartości  

i charakterze, podczas gdy minimalny próg spełniania warunku to wykonanie dwóch robót 

budowlanych o podobnej wartości i charakterze. W tej sytuacji zamawiający obowiązany jest 

określić, w jaki sposób dokona oceny spełniania warunków stanowiących podstawę  

do kwalifikacji wykonawców do dalszego etapu postępowania np. poprzez wskazania określonej 

liczby punktów, jakie będzie przyznawał wykonawcom za każdą dodatkową robotę budowlaną 

czy kolejny rok doświadczenia.  

 
Przykład 1: 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 
metodą spełnia/nie spełnia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi 
do składania ofert siedmiu Wykonawców, którzy wykonali największą liczbę 
robót odpowiadających opisowi zamieszczonemu w pkt ……… ogłoszenia (tu 
odwołanie do opisu w warunku doświadczenia). 

 

9. informację na temat wadium; 
 

W dialogu konkurencyjnym Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium 

zabezpieczającego ich oferty. Wadium wnoszone jest najpóźniej w terminie składania ofert.  

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza jedynie informację na temat 

wadium wskazując w jakiej wysokości i w jakiej formie powinno być ono złożone. Zamawiający  

już na tym etapie postępowania powinien wskazać wysokość wadium, która z kolei zgodnie z art. 

45 ust. 4 ustawy Pzp nie może przekroczyć 3% wartości zamówienia, przy tym zamawiający  

w ogłoszeniu wskazuje konkretną kwotę wadium (nie jest wystarczające wskazanie procentowej 

wielkości w stosunku do wartości zamówienia). Biorąc pod uwagę specyfikę dialogu 

konkurencyjnego jako trybu wykorzystywanego w sytuacjach, gdy zamawiający nie jest w stanie 
opisać przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie określić jego wartości, prawidłowe określenie 

wartości wadium może być utrudnione. W związku z tym zamawiający powinien określać 

wysokość wadium z najwyższą ostrożnością mając na uwadze ograniczenia, jakie wprowadza 

przepis art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.  
 

10. kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
 

Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający już na wstępnym etapie postępowania musi określić,  

na podstawie jakich kryteriów będą oceniane oferty. Ustawa nakłada obowiązek wskazania tych 

kryteriów i określenia ich znaczenia, czyli wagi danego kryterium. W ogłoszeniu zamawiający 

wskazuje kryteria oceny ofert, nie jest natomiast obowiązany do opisu, w jaki sposób zostanie 

dokonana ocena ofert w danym kryterium. 

 
 
 

 

 

Wadium 
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Zgodnie z art. 60b ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu 

konkurencyjnego cena nie może być jedynym kryterium oceny ofert. Co więcej jeśli 

przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego, ustawa PPP nakłada  

na zamawiającego dodatkowe ograniczenia w zakresie wybory kryteriów oceny ofert. Zgodnie  
z art. 6 ust 2 ustawy PPP: Kryteriami oceny ofert są: 

• podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem 
publicznym i partnerem prywatnym; 

• terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu 
publicznego, jeżeli są one planowane. 

 

Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust 3 ustawy PPP: Kryteriami oceny ofert mogą być również  
w szczególności: 

• podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem 
publicznym i partnerem prywatnym; 

• stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera 
prywatnego; 

• efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania 
składników majątkowych; 

• kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia,  
w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom 

oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis. 
 

Przykład 1:  

 

⇒ Wynagrodzenie – 50 
⇒ Okres wykonania robót budowlanych/Termin uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie - 30 
⇒ Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. – 2041 
 

Przykład 2: 

 

⇒ Cena - 70 
⇒ Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym - 25 
⇒ Termin i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń 

podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane - 542 
 

Przykład 3: 

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria 
określone poniżej: 
⇒ Cena oferty. Waga 40 
⇒ Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Waga 30 
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⇒ Termin i wysokość przewidywanych płatności podmiotu publicznego. 
Waga 20 

⇒ Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera 
prywatnego. Waga 1043 

 

Na tym etapie postępowania zamawiający ustala, jakie kryteria oceny ofert będą stanowiły 

podstawę oceny ofert wykonawców. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający obowiązany jest 

wskazać znaczenie konkretnych kryteriów. Interpretacja postanowień ustawy Pzp wskazuje  

na konieczność ścisłego określenia znaczenia (wagi określonego kryterium). Taki wymóg nie 

znajduje oparcia w dyrektywach, które dopuszczają pewną swobodę w określaniu wag kryteriów 

oceny ofert na tym etapie w procedurze dialogu konkurencyjnego. Na uwagę zasługuje fakt,  

że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy Pzp oraz ustawy o koncesji na roboty 

budowlane i usługi, na etapie ogłoszenia zamawiający będzie mógł ograniczyć określenie 

znaczenia kryteriów oceny ofert do wskazania w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert w kolejności 
od najważniejszego do najmniej ważnego, bez konieczności wskazywania konkretnych wag 

kryteriów.44 

 

11. miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu; 

 

Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu dokładny termin i miejsce składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Termin określony przez zamawiającego powinien 
określać nie tylko dzień, ale i godzinę do upływu której wykonawcy mogą składać wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający dokładnie określa miejsce 

składania wniosków.  

 

12. opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu; 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu wszczynającym postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego 

zamawiający powinien umieścić informacje pozwalające wykonawcom na przygotowanie się  
do dialogu lub opis, w jaki sposób informacje takie można uzyskać. Opis potrzeb i wymagań 

zamawiającego będzie w istocie przekazaniem założeń co do przyszłego opisu przedmiotu 

zamówienia – określeniem obszarów, jakich dotyczyć będzie dialog (negocjacje) prowadzony  

na dalszym etapie postępowania. 

 

13. informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody; 

 

Ponieważ tryb dialogu konkurencyjnego zakłada w toku dialogu przedstawianie przez 

wykonawców rozwiązań odpowiadających potrzebom zamawiającego stanowiących podstawę 

do składania ofert, a więc wykonanie pewnego opracowania o charakterze intelektualnym, 
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zamawiający może – podobnie jak w konkursie – przewidzieć nagrody dla uczestników dialogu. 

Informację o tym, czy nagrody będą przyznane, oraz o ich wysokości zamawiający umieszcza  

w ogłoszeniu o zamówieniu. Nagrody wypłacane są po wyborze najkorzystniejszej oferty  

w terminie nie krótszym niż 14 dni. 
 

14. pozostałe informacje  
 

Powyższe informacje są obowiązkowym, niezbędnym elementem każdego ogłoszenia w sprawie 

zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego.  

Nie mniej jednak w ogłoszeniu zamawiający może (a niekiedy powinien) zamieszczać również 

inne informacje. Zaleca się aby zamawiający zamieszczali również informacje dotyczące: 

 
⇒ kursu walut, według którego powinny być przeliczane informacje finansowe 

przedstawiane przez oferentów zagranicznych w ramach prowadzonych 

postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego; 

⇒ sposobu porozumiewania się z wykonawcami; 

⇒ źródła finansowania projektu (wskazanie źródła finansowania jest istotne  

w przypadku współfinansowania projektu ze środków EU, gdzie wymagane jest 

wskazanie w ramach jakiego projektu/programu zamówienie jest dofinansowane. 

Nie bez znaczenia jest również możliwość unieważnienia postępowania  

w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 

mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu); 

⇒ proponowanego modelu wynagrodzenia partnera prywatnego; 

⇒ proponowanego wstępnego podziału ryzyk. 

 
Dodatkowe ogłoszenie o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym 
 

Po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający dodatkowo zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Ten dodatkowy obowiązek informacyjny wynika z art. 5 ustawy PPP. Informacja w BIP może być 

zamieszczona dopiero po ukazaniu się ogłoszenia w BZP albo w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Ustawodawca nie wskazuje konkretnego terminu, w jakim informacja ta powinna 

się ukazać, jednak przyjąć należy, że powinno mieć to miejsce niezwłocznie po ukazaniu się 

ogłoszeń o zamówieniu. 

 
Przepis art. 5 ustawy PPP nie reguluje kwestii minimalnej zawartości informacji zamieszczanej  

w BIP. Ponieważ jest to tylko informacja o planowanym partnerstwie wystarczające jest 

wskazanie podmiotu publicznego oraz podstawowe określenie przedmiotu partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Nie ma jednak przeszkód, aby zamawiający wskazał w ogłoszeniu również 

planowany czas realizacji umowy, datę i miejsce ukazania się ogłoszenia o zamówieniu  

oraz wskazanie źródła, z którego można uzyskać więcej informacji. 
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Zmiana ogłoszenia 
 

Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zamawiający może dokonać zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

Jeśli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w BZP ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia  
i jego numer. Zmiana taka może dotyczyć każdego z elementów zamówienia.  

 

W przypadku postępowań o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z art. 12 ust. 4 

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, 

przekazując Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, 

zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

 

W przypadku dokonywania przez zamawiającego zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego w BZP lub opublikowanego w Dz. Urz. UE, zamawiający przedłuża termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny  

do wprowadzenia zmian we wnioskach, jeżeli jest to konieczne. 

 

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp jeżeli zmiana, 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 o czas niezbędny  
na wprowadzenie zmian we wnioskach, z tym że w postępowaniach o wartości powyżej progów 

unijnych, ustawodawca wskazuje minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu w przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu 

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 

 

Jak słusznie wskazuje KIO w wyroku z dnia 28 października 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1114/08) 

konieczność wydłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o konkretny czas nie ma zastosowania w dialogu konkurencyjnym, nie mniej jednak, w celu 

zachowania uczciwej konkurencji zamawiający powinien zawsze wydłużyć ten termin o czas 

niezbędny do przygotowania wniosków. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub jej przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej. 
 

Po publikacji ogłoszenia przez zamawiającego o wszczęciu postępowania, wykonawcom 

przysługują środki ochrony prawnej. Ustawa nie przewiduje możliwości zadawania pytań do 

ogłoszenia. W przypadku gdy do zamawiającego wpływa takie pytanie, powinien pozostawić je 

bez odpowiedzi, bądź jeśli z treści pytania wynika, że konieczna jest zmiana ogłoszenia – zmienić 

ogłoszenie zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W przeciwnym razie zamawiający naraża się 

na zarzut naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, gdyż odpowiedź na pytanie 
powinna być umieszczona zawsze w miejscu, w którym zamieszcza się dokument, którego 

dotyczy.  
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Spółka w 
organizacji 

Wykonawcy  
 

Zgodnie z art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, wykonawcą jest 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.  

 

W tym kontekście warto wspomnieć o możliwości składania ofert przez spółki w organizacji. 

Spółka kapitałowa w organizacji nie posiada osobowości prawnej, jednak, zgodnie z art. 11 § 1 

k.s.h. może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru 
staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość 

prawną i z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Natomiast 

za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji, czyli do czasu wpisu spółki do rejestru 

odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. 

 

W związku z tym, zarówno z punktu widzenia prawa handlowego, jak również prawa zamówień 

publicznych spółka kapitałowa w organizacji może być wykonawcą w postępowaniu 

prowadzonym w celu wyłonienia partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego. Jeśli  

w trakcie trwania postępowania lub po zawarciu umowy, spółka zostanie zarejestrowana (a z jej 

nazwy zniknie człon „w organizacji”) stanie się ona podmiotem praw i zobowiązań zaciągniętych 
przez spółkę w organizacji – co nie oznacza, że mamy do czynienia ze zmianą wykonawcy.  

 

W przypadku inwestycji takich jak realizacja projektu PPP, wykonawcy tworzą tzw. spółki celowe, 

czyli spółki utworzone w celu zawarcia umowy z Partnerem Publicznym i realizacji danego 

przedsięwzięcia. Jeśli dany podmiot utworzy spółkę celową jeszcze przed złożeniem wniosku  

o dopuszczenie do udziału w dialogu, wniosek taki powinna złożyć spółka celowa.  

 

Zgodnie z art. 14 ustawy PPP, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, 

że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę 

komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być 
komplementariuszem. Cel i przedmiot działalności takiej spółki nie może wykraczać poza zakres 

określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Szczegółowe uregulowania prawne 

dotyczące działania takiej spółki zawiera ustawa PPP oraz ustawa k.s.h.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka  
celowa 
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Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

Zgodnie z art. 60 c ustawy Pzp do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu 

przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje się odpowiednio. W związku z powyższym,  

iż ustawodawca posłużył się pojęciem „odpowiednio” należy podkreślić, że nie wszystkie 

wskazane przepisy znajdą zastosowanie w przypadku dialogu konkurencyjnego. Co do zasady, 

art. 49 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania w przypadku prowadzenia postępowania 

w trybie dialogu konkurencyjnego. 

 

Przepisy ustawy uzależniają termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu od wartości zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający  

w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 

wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest 

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

ustawy Pzp, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w nie może być krótszy niż: 

1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 
2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określony w pkt 1. 
 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w dialogu liczy się w dniach, a zatem do obliczenia terminu przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego 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.  

 

Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku dialogu konkurencyjnego zamawiający może mieć 

pewne problemy z oszacowaniem wartości zamówienia. W takiej sytuacji wydaje się zasadne 

wyznaczenie wyższego progu, a zatem dłuższego terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu.  

 

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu wykonawca składa oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty. Zamawiający zobowiązany jest 
zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu, sposób oceny spełniania 

tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć na potwierdzenie  

ich spełniania. Dlatego wykonawca wraz z wnioskiem zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

wymagane w ogłoszeniu przez zamawiającego, o czym mowa w części dotyczącej zawartości 

ogłoszenia o zamówieniu.  
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Forma składanych dokumentów 
 

Dokumenty, jakie należy przedłożyć na potwierdzenie spełniania warunków, są składane  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. W tym miejscu należy podkreślić, iż wyżej wskazana forma dokumentów dotyczy 

jedynie dokumentów z rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zgodnie z wyrokiem KIO  z dnia 

28 kwietnia 2011 r., sygn. akt  KIO 787/11; KIO 830/11 Wynikająca z § 6 ust. 1 rozporządzenia  
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) 
możliwość składania dokumentów w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę odnosi się wyłącznie do dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i tylko w tym rozporządzeniu wskazanych. Nie odnosi się tym 
samym do zastrzeżenia formy pisemnej dla zobowiązania podmiotu trzeciego, jako że przepis 
rangi rozporządzenia nie może zmieniać przepisu rangi ustawy, która w hierarchii aktów 
prawnych stoi wyżej niż rozporządzenie. 
 

W przypadku więc innych dokumentów forma powinna być określona zgodnie z przepisami 
ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.  
 

 

Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów udostępniających zasoby, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu jest 

oświadczeniem wiedzy, ale tego rodzaju, że można przekazać uprawnienie do jego złożenia 

innemu podmiotowi. W przypadku składania wniosku przez konsorcjum uprawnienie to można 

przekazać pełnomocnikowi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
Kwestią sporną w doktrynie jest poświadczanie za zgodność z oryginałem przez podmioty 

udostępniające swoje zasoby. Jednakże ze względu na użycie przez ustawodawcę terminu 

„odpowiednio” przeważa pogląd że kopie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich mogą 

być poświadczone wyłącznie przez te osoby. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 12 maja 2011 r., 

sygn. akt KIO 786/11; KIO 797/11 Redakcja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) nie pozostawia 
wątpliwości, że kopie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich mogą być poświadczone 
wyłącznie przez te osoby. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę sformułowania 
"odpowiednio", co wskazuje na to, że poświadczanie dokumentów przez wykonawcę lub przez 
podmiot trzeci uzależnione jest od tego, czy dokument dotyczy wykonawcy czy tego podmiotu. 
Niemniej orzecznictwo w ww. zakresie nie jest jednolite. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 24 

marca 2011 r., sygn. akt KIO 523/11 Przepis § 6 ust. 2 powołanego rozporządzenia dopuszcza w 
przypadku załączania w kopii dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, potwierdzenie ich  
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za zgodność z oryginałem zarówno przez wykonawcę składającego wniosek o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu lub ofertę, jak i przez te podmioty, które udostępniają mu swoje 
zasoby na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b p.z.p. Zwrot "odpowiednio" rozróżniający dokumenty 
dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów 
trzecich, wskazuje również na obiektywną niemożliwość sytuacji poświadczania dokumentów 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia przez podmiot trzeci.  
 

 

Nieczytelność dokumentu 
 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 października 2010 r., sygn. 

akt KIO 2117/10 Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 (...) rozporządzenia, zasadą jest że dokumenty  
są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,  
a w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Wyjątek od wskazanej reguły przewidziany został w § 6 ust. 3 
rozporządzenia, który pozwala zamawiającemu żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wskazany przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia  
ma znaczenie wyjątkowe, zaś jego stosowanie winno być ograniczone tylko do sytuacji wyraźnie 
w nim przewidzianych. Drobne nieścisłości, polegające na nieuchwyceniu w trakcie czynności 
kserowania pewnego odcinka dokumentu (przykładowo kilku liter z prawej lub lewej strony)  
nie przesądzają o nieczytelności dokumentu jako całości. Podobnie nieujęcie ostatniej linijki 
tekstu, jak również kopia wskazująca na tekst w ostatniej linii widoczny tylko w połowie, bez kilku 
milimetrów na długości całej linii, nie oznacza nieczytelności danego dokumentu. 
 

 

Tłumaczenia dokumentów 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 

ustawy. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt KIO 2442/11 to  
na wykonawcy spoczywa obowiązek przedłożenia zamawiającemu dokumentów wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski. Niezałączenie tłumaczenia dokumentów wskazanych  

w rozporządzeniu należy uznać za złożenie dokumentu dotkniętego brakiem formalnym, który 

podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Postanowienia rozporządzenia nie 

nakładają obowiązku składania dokumentów wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. Za wystarczające uznaje się tłumaczenie sporządzone przez osobę nie 
będącą tłumaczem przysięgłym.45 W konsekwencji brak tłumaczenia przysięgłego nie wywołuje 

dla oferty żadnych skutków prawnych, nawet jeżeli zamawiający wskazał na taki wymóg  

w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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Ograniczenia aktualności dokumentów 
 

Kolejną istotną kwestią są ograniczenia aktualności wymaganych dokumentów. Przepisy  

§ 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazują na początek terminu trzymiesięcznego lub 

sześciomiesięcznego. Jest to dzień liczony od dnia upływu terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie ma obowiązku składania (a 

zamawiający nie ma prawa zażądać) przedstawienia dokumentów na późniejszym etapie 

postępowania, np. w trakcie trwania dialogu czy po jego zakończeniu. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu odbywa się na dzień, w którym upływa termin składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 

W przypadku załączania do wniosku referencji należy pamiętać, że potwierdzenie spełnienia 

warunku następuje, jeśli termin zakończenia dostawy, usługi czy roboty budowlanej mieścił się  

w okresie granicznym wskazanym przez ustawodawcę. Nie sposób uznać, aby intencją Rady 
Ministrów było postawienie wymogu, aby w okresie trzech lat mieścił się cały okres  
od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania usługi. Taka interpretacja spowodowałaby 
wykluczenie z postępowań wykonawców, wykonujących usługi długoterminowe, o okresach 
wykonywania dłuższych niż 3 lata, co w sposób oczywisty byłoby sprzeczne z zasadą równego 
traktowania wykonawców. (wyrok KIO  z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2280/10). 

Ponadto, zgodnie z wyrokiem KIO  z dnia 26 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1725 /11 Warunek 
wiedzy i doświadczenia służy weryfikacji wykonawcy, pod kątem tego, czy umie i wie jak 
zrealizować zamówienie objęte postępowaniem. Tym samym, zarówno przy stawianiu tego 
warunku, jak i przy ocenie jego spełnienia, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć  
na pytanie, kiedy dochodzi do nabycia wiedzy i doświadczenia. W przypadku wiedzy jest to 
najczęściej moment ukończenia szkoły, uczelni, kursu, szkolenia i złożenia egzaminu 
potwierdzającego nabycie umiejętności. W ten sposób nabywa się wiedzę teoretyczną, natomiast 
doświadczenie to wiedza praktyczna, a więc zdobyta w drodze wykonania określonych czynności 
samodzielnie, w zespole lub pod nadzorem osoby bardziej doświadczonej. Momentem zatem 
uzyskania doświadczenia jest chwila prawidłowego ukończenia czynności. W przypadku usług  
o charakterze ciągłym najczęściej mamy do czynienia z szeregiem powiązanych ze sobą 
czynności, które mogą trwać w znacznej przestrzeni czasowej. Ustawodawca zatem w takiej 
sytuacji dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji usług jeszcze nie 
ukończonych. Skoro zatem nabycie doświadczenia co do zasady następuje z chwilą ukończenia 
wykonywania usługi, to potwierdzenie spełnienia warunku następuje, jeśli termin zakończenia 
wykonywania usługi mieścił się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert.  
 
Inną kwestią jest uzupełnianie dokumentów w odpowiednim terminie. Wykonawca zobowiązany 

jest uzupełnić, na wezwanie zamawiającego, żądane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. Podkreślenia wymaga fakt, iż złożenie do zamawiającego dokumentów  

z datami późniejszymi niż upływ terminu składania wniosków nie dyskredytuje tych  
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dokumentów, jeżeli tylko z ich treści wynika, że wykonawca spełniał warunki na dzień składania 

wniosków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2007 r.,  

sygn. akt X Ga 2/07 i 4/07 możliwe jest złożenie dokumentu z datą po upływie terminu składania 
ofert. Jednakże należy pamiętać, iż często dokumenty urzędowe potwierdzają stan z daty 
wystawienia. Przykładowo, zgodnie z art. 306 a § 3 ordynacji podatkowej zaświadczenie 

potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zatem właściwy organ nie 

jest obowiązany do wydania zaświadczenia odzwierciedlającego stan na datę wcześniejszą.  
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Wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień 
 

Po upływie terminu na złożenie wniosków zamawiający przystępuje do ich oceny, m.in. pod 
kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ustawa Pzp nie wskazuje, w przypadku 

postępowań wieloetapowych, konkretnego momentu postępowania, w którym należy wezwać 

wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

zamawiającego. Zamawiający musi, co do zasady, dokonać tych czynności na etapie oceny 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wtedy też następuje ewentualne 

wystąpienie o uzupełnienie dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  

 

Mając na uwadze powyższe należy wyróżnić kilka sytuacji. Po pierwsze zamawiający wzywa 

wykonawców o dokumenty, których nie złożyli. Po drugie zamawiający wzywa wykonawców, 
jeżeli załączone do wniosku oświadczenia i dokumenty zawierają błędy. Zamawiający wzywa 

również o uzupełnienie pełnomocnictw w przypadku ich nie załączenia do wniosku lub w sytuacji 

gdy załączone pełnomocnictwa są wadliwe. Ratio legis przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest 

jasne. Postępowanie uzupełniające ma zapobiegać eliminowaniu z postępowania wykonawców, 

którzy popełnili drobne błędy i konieczności wyboru w takich sytuacjach mniej korzystnych 

wykonawców.  

 

Należy jednak podkreślić, iż w przypadku postępowań wieloetapowych, w tym dialogu 

konkurencyjnego, sama możliwość uzupełnienia dokumentów jest szeroko dyskutowana. 
Dlatego poniżej przedstawiamy dwie linie orzecznicze KIO. 
 

Pierwszy pogląd wskazuje na obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów wszystkich 

wykonawców niezależnie od pozycji w rankingu: 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 13 

stycznia 2011 r. KIO 2816/10; KIO 14/11 W przetargu ograniczonym, w przeciwieństwie  
do przetargu nieograniczonego, celem wykonawcy w pierwszym etapie postępowania nie 
jest wyłącznie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, lecz także 
uzyskanie jak najwyższej oceny spełniania tych warunków (art. 51 ust. 2 p.z.p.).  
Ani art. 26 ust. 3 p.z.p., ani inne przepisy, w tym odnoszące się do przetargu ograniczonego 
(art. 47 i n. p.z.p.) nie wprowadzają ograniczeń dotyczących zakresu uzupełniania 
brakujących dokumentów, warunkując dokonanie tej czynności tym, czy wykonawca 
spełnia minimalne warunki udziału w postępowaniu, czy nie. Zamawiający zobowiązany  
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jest wezwać do uzupełnienia dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w tym 
także zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b p.z.p.,  
w szczególności, gdy kwalifikacja wykonawców do drugiego etapu postępowania 
dokonywana jest przez zamawiającego na podstawie tych samych dokumentów, które 
stanowią podstawę oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. 

• Wyrok KIO z dnia 7 września 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1819/10 Izba nie podzieliła 
stanowiska Zamawiającego, że wezwanie do uzupełnienia było niecelowe ze względu  
na pozycję, na której zostanie sklasyfikowany wniosek danego wykonawcy. Jak wskazano 
powyżej, art. 26 ust. 3 nie uzależnia obowiązku wezwania do uzupełnienia dokumentów  
od prawdopodobieństwa uzyskania przez wykonawcę zamówienia. Decyzja  
o zastosowaniu procedury określonej w powyższym przepisie nie może być podejmowana 
w oparciu o przewidywaną pozycję w rankingu wniosków. W pierwszej kolejności 
Zamawiający ma obowiązek ocenić spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
a następnie przyznać punkty wykonawcom, którzy te warunki spełniają. Tak jak  
w przetargu nieograniczonym do uzupełnienia dokumentów wzywa się nie tylko 
wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ale wszystkich 
wykonawców, którzy składając ofertę nie wykazali spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (choćby ich oferta była mniej korzystna od innych złożonych ofert), tak w 
przetargu ograniczonym nie można uzależniać wezwania do uzupełnienia od szans na 
zaproszenie do składania ofert, a tym samym na uzyskanie zamówienia. Nie można 
podzielić stanowiska Zamawiającego, że obowiązek określony w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 
podlega modyfikacji w trybach przewidujących wstępną kwalifikację. Powyższy przepis ma 
charakter ogólny - dotyczy wszystkich trybów postępowania, a w przepisach o przetargu 
ograniczonym nie przewidziano żadnych wyjątków. 

 

Drugi pogląd nie przewiduje możliwości wezwania do uzupełnienia dokumentów w sposób 
wpływający na punktację: 

• Wyrok KIO z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt KIO 350/12, KIO 357/12 brak jest podstaw  
do uznania, że dokumenty złożone w wyniku uzupełnienia mogą powodować przyznanie 
punktacji służącej do określenia listy wykonawców najlepiej spełniających warunek  
w zakresie wiedzy i doświadczenia. Powodowałoby to bowiem uprzywilejowaną sytuację 
dla wzywanego wykonawcy, który uzyskałby dodatkowy termin na złożenie dokumentu 
powodującego korzystną zmianę jego położenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Co prawda Izba zdaje sobie sprawę z tego, że wykazanie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz ocena warunków pod względem ich najlepszego spełniania dokonuje 
się poprzez te same dokumenty, niemniej jednak należy dokonać rozróżnienia funkcji,  
dla której dokument taki jest składany. W ocenie Izby funkcją tą jest zapobieżenie 
wykluczeniu wykonawcy z postępowania, a nie wzmocnienie jego pozycji w postępowaniu. 
Możliwość złożenia w dodatkowym terminie dokumentu, dzięki któremu wykonawca 
otrzyma kolejne punkty i zmieni swą pozycję w rankingu, godzi w sposób rażący w zasadę 
równego traktowania wykonawców i premiuje w sposób nieuzasadniony wykonawcę, 
który w terminie wyznaczonym na złożenie wniosków nie złożył wszystkich wymaganych 
dokumentów. Z kolei wykonawcy, który w sposób rzetelny przygotowali i złożyli kompletny 
wniosek takiej możliwości są pozbawieni. Zamawiający, chcąc przeprowadzić 
postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców musiałby bowiem wezwać wszystkich wykonawców, którzy  
 

 

 
 



50 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu, do złożenia jeszcze jednego wykazu  
w celu jego ponownej oceny. Takie działanie pozbawione byłoby jednak podstawy 
prawnej. Brak jest bowiem możliwości wezwania wykonawcy do złożenia dokumentu, 
który został złożony wraz z wnioskiem. 

• Wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 742/11 samo dopuszczenie  
do możliwości uzupełniania wykazów w sposób wpływający na punktację złożonych już 
wniosków, nawet w stosunku do wszystkich wykonawców, godziłoby w istotę przetargu 
ograniczonego, stanowiłoby naruszenie przestrzegania zasady uczciwej konkurencji,  
a także rażące naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 p.z.p. Przepis ten jest bowiem wyjątkiem 
od zasady, że wszystkie wymagane dokumenty, które wykonawca chce i może złożyć  
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć do upływu 
terminu składania wniosków. Nie może być zatem podstawą do kreowania zawartości 
wniosku odbiegającej w tak znaczący sposób od pierwotnej, że w istocie jest to zupełnie 
inny wniosek. 

• Wyrok KIO z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt KIO 2256/10 najpierw ocenie podlega 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, później jeśli warunek jest spełniony, 
tworzony jest ranking. Dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu można 
uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. wniosek o nieograniczoną liczbę zamówień, tak aby 
potwierdzić jego spełnianie. Jest to konieczne, gdyż Wykonawca nie ma pewności,  
czy Zamawiający nie zakwestionuje jednostkowego zamówienia (podobnie ma miejsce 
sytuacja w klasycznym przetargu nieograniczonym). W drugim etapie po potwierdzeniu 
spełniania warunku udziału w postępowaniu - uzyskany wykaz podlega klasyfikacji  
w ramach rankingu. W tym wypadku jednakże, Zamawiający winien wziąć pod uwagę nie 
wszystkie uzupełnione zamówienia, ale tylko i wyłącznie ich ilość równą liczbie zamówień 
wykazanych w pierwotnym wykazie i spełniających kryteria określone dla ustalenia 
rankingu. 

 

Próbą uniknięcia rozbieżności może być wyraźnie wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu 

przyjętej przez zamawiającego reguły postępowania.  
 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie 

z wyrokiem KIO z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 197/12 Art. 26 ust. 4 p.z.p.- hipotezą tego 
przepisu jest objęta okoliczność wezwania do wyjaśnień, ale jedynie w przedmiocie oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. Z treści przepisu art. 25 ust. 1 p.z.p. 
wynika, iż chodzi o wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 p.z.p.) lub przez oferowane dostawy, usługi  
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.46 Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień jest obowiązkiem zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 4 p.z.p. obowiązkiem 
zamawiającego jest wezwanie do wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów. O istnieniu 
takiego obowiązku świadczy dobitnie użyte przez ustawodawcę pojęcie "wzywa", gdyby 
ustawodawca jedynie nadał zamawiającemu prawo do wyjaśniania dokumentów  
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., to posłużyłby się pojęciem "może 
wezwać". Prawo do uzyskania wyjaśnień nie oznacza uprawnienia do domagania się 

jakichkolwiek dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku lub prawdziwość 

oświadczenia. Jeżeli co do złożonych oświadczeń czy dokumentów u zamawiającego zrodziły się  
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wątpliwości co do zawartych w nim treści to zamawiający zobowiązany jest do wezwania 

wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień. Potwierdza to wyrok 

KIO z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt KIO 379/12 Wyjaśnienia nie mogą prowadzić  
w rzeczywistości do uzupełnienia treści oświadczenia lub dokumentu, która nie została w nim 
zawarta. Wyjaśnienia służyć mają natomiast rozwianiu wątpliwości, które wynikają z niejasnych 
lub sprzecznych ze sobą treści dokumentów. Wyjaśnienia podające treść, której w ogóle nie ma  
w dokumencie lub oświadczeniu stanowią de facto - jego uzupełnienie.  
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Ocena wniosków  
 

Zasoby podmiotu trzeciego 
 

Kolejną kwestią wartą omówienia jest powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia.  
 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej możliwe jest 

powoływanie się wykonawcy na zasoby innych podmiotów. Zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia  
2 grudnia 1999 r. w sprawie C-176/98 przepisy dyrektywy (…) dopuszczają wykazanie przez 
usługodawcę, że spełnia on ekonomiczne, finansowe i techniczne kryteria udziału  
w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzez oparcie się na sytuacji innych podmiotów, 
niezależnie od prawnego charakteru powiązań z tymi podmiotami, pod warunkiem, że może 
wykazać, że ma faktycznie do swej dyspozycji zasoby tych podmiotów potrzebne do wykonania 
zamówienia.  

 

Podobnie orzeczenie C-389/924 - Komisja słusznie zwraca uwagę na fakt, iż z tych wszystkich 
przepisów wynika wyraźnie, że nie tylko osoba fizyczna lub prawna, która sama wykonuje roboty, 
lecz także osoba, która będzie realizować zamówienie za pośrednictwem agencji lub oddziałów, i 
która zwróci się do techników bądź organizacji technicznych spoza jej własnych struktur, lub 
nawet grupa przedsiębiorstw, może ubiegać się o zamówienie publiczne. ETS w orzeczeniu z dnia 

18 listopada 2004 r., w sprawie C-126/03 stwierdził, że w celu dopuszczenia usługodawcy do 
uczestnictwa w procedurze zaproszenia do składania ofert to na usługodawcy zamierzającym 
powołać się na zdolność techniczną instytucji lub przedsiębiorstw, z którymi jest bezpośrednio lub 
pośrednio związany, ciąży obowiązek wykazania, że może on rzeczywiście dysponować środkami 
tych instytucji lub przedsiębiorstw, które jednak nie stanowią jego własności, a które są 
niezbędne do wykonania zamówienia.  
 
W związku z powyższym należy wskazać, iż wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

może powoływać się i polegać na zasobach i potencjale innych podmiotów. Jednakże podmiot, 

który udostępnia swój potencjał, nie jest związany stosunkiem prawnym z zamawiającym – nie 

ma statusu wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie 

taki, że godzi się on na wykorzystanie swoich zdolności przez wykonawcę w celu przedstawienia 

ich do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawą do udostępnienia 

potencjału jest stosunek prawny pomiędzy wykonawcą a tym podmiotem, przy czym ustawa nie 

stawia żadnych ograniczeń czy wymogów wobec tego stosunku. Należy podkreślić, że 

dysponowanie zasobami musi być jednoznaczne i nie może być przedmiotem domniemania 

zamawiającego. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1333/10 
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Przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. wymaga udowodnienia przez wykonawcę zamierzającego skorzystać 
z zasobów należących do innego podmiotu, że będzie nimi dysponował. Podobnie w wyroku KIO  

z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1288/10 Powołanie się na korzystanie z zasobów 
podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty. Zamawiający musi upewnić się, że 
wykonawca faktycznie ma do swojej dyspozycji zasoby takich podmiotów potrzebne do 
wykonania zamówienia. Z punktu widzenia skuteczności polegania  
na zasobach innych podmiotów bez znaczenia pozostaje fakt, jakiego rodzaju charakter prawny 
wzajemnych stosunków łączy wykonawcę z podmiotami, na których zasobach on polega. (wyrok 

KIO/UZP 1452/10; KIO/UZP 1453/10; KIO/UZP 1454/10). Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 

stycznia 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 2816/10; KIO/UZP 14/11 Ustawodawca pozostawił woli  
i decyzji wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu i osobie trzeciej, na której zasobach  
on polega, określenie charakteru prawnego wzajemnych stosunków ich łączących. Każdy 
dokument, który potwierdza zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich 
zasobów, w celu wykorzystania ich do realizacji przedmiotu zamówienia, należy uznać za 
wystarczający. 
 

W przypadku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego rodzi się pytanie, 

czy powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego powinno służyć jedynie potwierdzeniu 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, czy powinno służyć także podwyższeniu punktacji  

w liście rankingowej. W doktrynie pojawiają się dwa odmienne poglądy i ciężko przesądzić  

o prymacie któregoś z nich. Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy poniżej dwie linie 

orzecznicze KIO. 
 

Pierwsza zakłada, że możliwe jest powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego w celu 

uzyskania większej liczby punktów: 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 

września 2011 r. KIO 1730/11 Ustawodawca, wprowadzając w art. 26 ust. 2b p.z.p., 
możliwość korzystania z zasobów podmiotu trzeciego przy wykazywaniu się spełnieniem 
warunków udziału w postępowaniu, nie wyłączył stosowania tego przepisu w przetargu 
ograniczonym, bowiem nie rozgraniczył w ustawie p.z.p. warunków potwierdzających 
spełnienie warunków w postępowaniu na poziomie minimalnym od warunków 
punktowanych. Brak w ustawie p.z.p. zakazu posługiwania się tym samym podmiotem 
przez więcej niż jednego wykonawcę składającego wniosek. Brak w ustawie p.z.p. 
możliwości zastosowania do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
analogicznie podstawy do odrzucenia oferty związanej z czynem nieuczciwej konkurencji. 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 

czerwca 2011 r. KIO 1099/11 Przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. dopuszcza posłużenie się 
zasobami udostępnionymi wykonawcy przez podmioty trzecie, na zasadach w nim 
określonych, nie tylko w celu wykazania spełniania minimalnych warunków udziału  
w postępowaniu, ale też w przypadku oceny najwyżej spełnionych warunków udziału. 
Przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. nie różnicuje pozycji wykonawców w postępowaniu ze względu 
na podstawę wykazywanego przez wykonawców doświadczenia. W szczególności  
nie wskazuje, że skorzystanie przez wykonawcę z zasobów należących do innego podmiotu 
nie jest możliwe w celu wykazania doświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu, który jest dodatkowo punktowany w ramach oceny spełniania 
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Przeciwny pogląd prowadziłby de facto  
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do dyskryminacji wykonawców, którzy dysponując potencjałem udostępnionym przez 
podmioty trzecie, zgodnie z art. 26 ust. 2b w postępowaniu prowadzonym w trybie 
ograniczonym, w którym kwalifikacja wykonawców następuje na podstawie dodatkowych 
kryteriów, w istocie, nie mieliby realnej możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
Pozycja takich wykonawców w postępowaniu stanowiłaby wyraz naruszenia wyrażonej  
w art. 7 ust. 1 p.z.p. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 
gdyż przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. umożliwia wykonawcy posłużenie się zasobami innych 
podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych  
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej oraz prawo to nie zostało  
w przepisach ustawy p.z.p. w jakikolwiek sposób ograniczone. 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych  

z dnia 9 września 2011 r. KIO 1797/11; KIO 1801/11; KIO 1807/11; KIO 1808/11; KIO 

1813/11;KIO 1817/11 Wobec powyższego nie uwzględniono również zarzutu naruszenia 
art. 51 ust. 2 ustawy P.z.p. przez nie przyznanie Odwołującemu punktów, albowiem nie 
podlegały uzupełnieniu zobowiązania podmiotów trzech złożone w kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem (takiej formy Odwołujący nie kwestionował). 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych  

z dnia 2 listopada 2011 r. KIO 2141/11; KIO 2183/11; KIO 2185/11; KIO 2189/11; KIO 

2190/11; KIO 2191/11; KIO 2196/11; KIO 2198/11 Odnośnie zarzutu, na który wskazywał 
Zamawiający na rozprawie - zgodnie z którym Zamawiający nie powinien zaliczać na rzecz 
wykonawcy punktów za wiedzę i doświadczenie innych wykonawców, zgodnie  
z art. 51 ust. 1 i 2 P.z.p. (na str. 5, 8, 9 i 10 odwołania), Izba wskazuje, że brak jest  
w odwołaniu, jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, jak i jest niniejszy zarzut 
sprzeczny ze stanowiskiem H. Polska Sp. z o.o. zaprezentowanym podczas rozpoznawania 
odwołań o sygn. akt: KIO (...), sygn. akt: KIO (...), sygn. akt: KIO (...), sygn. akt: KIO (...),  
w konsekwencji uznając niniejszy zarzut za niezasadny, niespójny z resztą odwołania  
i pozbawiony jakiejkolwiek argumentacji. Ponadto, Izba konsekwentnie podtrzymuje swoje 
stanowisko o dopuszczalności stosowania trybu wynikającego z art. 26 ust. 2b P.z.p.  
do Wykazu II. Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała jak na wstępie. 

• Wyrok KIO z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 133/12 Przepisy art. 51 ust. 1a  
oraz ust. 2 p.z.p., nie różnicują oceny spełnienia warunków w oddzieleniu na potencjał 
własny wykonawcy i potencjał udostępniony. Zatem wprowadzanie takiego rozróżnienia,  
w dodatku na etapie badania wniosków - stanowi naruszenie wymienionych norm, jak  
i zasad postępowania, w szczególności równego traktowania wykonawców i prowadzenia 
postępowania w sposób zapewniający zachowanie reguł uczciwej konkurencji. 

 

Drugi pogląd reprezentowany przez znaczą część członków KIO zakłada, że możliwe jest 

powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu: 

• Wyrok KIO z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1549/11; KIO 1569/11 Przepis art. 51 
p.z.p. służy innemu celowi niż przepis art. 26 ust. 2b p.z.p., pozwala bowiem dokonać oceny 
w celu dopuszczalnego, przewidzianego treścią ogłoszenia zawężenia listy wykonawców 
spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie pewnego kryterium, którym 
będzie jeden lub więcej warunków udziału w postępowaniu, a w kształtowaniu którego 
ustawa pozostawia zamawiającemu względną swobodę. Dla celów ustalenia kręgu  
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wykonawców, których zamawiający zaprosi w przetargu ograniczonym do złożenia oferty, 
a więc dla ich większego czy też lepszego spełnienia, nie znajduje uzasadnienia samo 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w tym wykazane z zastosowaniem regulacji 
art. 26 ust. 2b p.z.p. Korzystanie z "pożyczonego doświadczenia" (art. 26 ust. 2b p.z.p.)  
ma na celu jedynie potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Nie może służyć podwyższeniu punktacji celem uzyskania wyższej pozycji w liście 
rankingowej wykonawców, którzy mają następnie zostać zaproszeni do składania ofert  
na podstawie art. 51 ust. 2 p.z.p. 

• Wyrok KIO z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2287/10; KIO 2307/10 Jednocześnie  
o możliwości wykonania zamówienia stanowi spełnienie ustalonych przez zamawiającego 
minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Stopień spełnienia warunków ma 
znaczenie wyłącznie dla uzyskania zaproszenie do składania ofert. W konsekwencji 
potencjał podmiotu trzeciego stanowić winien wyłącznie conditio sine qua non wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na poziomie wskazanym przez 
zamawiającego zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 6) p.z.p. Jakość spełniania tego warunku, ocena 
skutkująca miejscem w rankingu wykracza poza ramy art. 26 ust. 2b p.z.p. 

• Wyrok KIO z dnia 7 listopada 2011 r., sygn. akt KIO 2255/11; KIO 2260/11; KIO 2280/11 

udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie do spełnienia 
minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a nie do uzyskania dodatkowej punktacji 
(tzw. "zawyżania punktacji"), celem zajęcia wyżej pozycji w rankingu wykonawców  
i otrzymania zaproszenia do składania ofert. 

• Wyrok KIO z dnia 5 marca 2012 r., sygn. akt KIO 331/12, KIO 333/12 korzystanie z zasobów 
obcych może mieć na celu jedynie potwierdzenie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, nie może zaś służyć podwyższeniu punktacji celem uzyskania wyższej 
pozycji w liście rankingowej wykonawców, którzy mają następnie zostać zaproszeni do 
składania ofert na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Pzp. (…) Izba uznała, iż stanowiska  
Odwołujących  uznających, iż z zasobów podmiotów trzecich w trybie art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp korzystać można wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych  
warunków udziału w postępowaniu, nie na potrzeby tworzenia rankingu wykonawców 
zapraszanych następnie do złożenia ofert, uznać należy za słuszne i w konsekwencji 
powyższego Izba stwierdziła, że naruszenie przez Zamawiającego przepisów art. 7,  
26 ust. 2b, 51 ustawy Pzp może mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania. 

• Wyrok KIO z dnia 17 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 232/12; KIO 243/12 Z zasobów 
podmiotów trzecich w trybie art. 26 ust. 2b p.z.p. korzystać można wyłącznie na potrzeby 
wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, natomiast nie na 
potrzeby tworzenia rankingu wykonawców zapraszanych następnie do złożenia ofert. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b zd. 2 p.z.p. podmiot trzeci udostępnia wyłącznie zasoby niezbędne 
do realizacji zamówienia. Zasób jest niezbędny do realizacji zamówienia jeśli bez jego 
wykorzystania wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia. Jednocześnie o 
możliwości wykonania zamówienia stanowi spełnienie ustalonych przez zamawiającego 
minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Stopień spełnienia warunków ma 
znaczenie wyłącznie dla uzyskania zaproszenie do składania ofert. W konsekwencji 
potencjał podmiotu trzeciego stanowić winien wyłącznie conditio sine qua non wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na poziomie wskazanym przez 
zamawiającego zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 6 p.z.p. Jakość spełniania tego warunku, ocena 
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skutkująca miejscem w rankingu wykracza poza ramy art. 26 ust. 2b p.z.p. Zastosowanie 
art. 26 ust. 2b p.z.p. wykracza poza minimalny zakres warunków udziału w postępowaniu  
i dopuszczenie możliwości "użyczania" zasobów przez wykonawców jedynie dla 
podwyższenia punktacji i wyeliminowania konkurencji, mogłaby prowadzić do zaburzenia 
celu, w jakim implementowano do krajowego ustawodawstwa przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. 
Sprzyjałoby to zjawisku premiowania wykonawców nie tyle posiadających najlepsze 
doświadczenie, co potrafiących pozyskać z rynku największą liczbę udostępnianych 
zasobów i tworzeniu konkurencji pozornej. Przepis art. 26 ust. 2b p.z.p. nie ma charakteru 
dyspozytywnego i zakres jego zastosowana nie zależy od decyzji Zamawiającego 
ujawnionej w treści ogłoszenia. Tym samym niewskazanie w treści ogłoszenia  
o zamówieniu, iż na potrzeby punktacji zamawiający uwzględniać będzie wyłącznie 
doświadczenie własne, nie skutkuje niedopuszczalnością takiej oceny przez 
zamawiającego, skoro znajduje ona bezpośrednie oparcie w treści art. 26 ust. 2b p.z.p. 
Zamawiający nie jest zobligowany zastosować art. 26 ust. 3 p.z.p., gdy wykonawca spełniał 
warunki udziału w postępowaniu, a w wyniku wezwania wykonawca uzupełniłby 
dokumenty, których pierwotnie nie złożył lub złożone dokumenty były wadliwe, a które 
zapewnią mu uzyskanie dodatkowej punktacji. 

 

Mimo powyższych rozbieżności, wydaje się za zasadne udostępnianie zasobów podmiotów 

trzecich jako kryterium kwalifikacji na tzw. „short listę”. Uznanie udostępnionych zasobów może 

być kryterium kwalifikacji na krótką listę.  

 

 

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp 
 

Zamawiający po ocenie wniosków przystępuje do wykluczenia wykonawców, jeżeli zaistnieje 

jedna z przesłanek wyartykułowanych w art. 24 ustawy Pzp.  
 

Na jej postawie z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 

Zgodnie wyrokiem KIO z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2632/11, treść art. 24 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp wskazuje na konieczność każdorazowego zbadania czterech okoliczności, których 
łączne zaistnienie uzasadnia wykluczenia wykonawcy czy wykonawca nie wykonał  
lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne; czy nie wykonując lub nienależycie wykonując 
zamówienie wyrządził szkodę; czy szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu; czy orzeczenie 
sądu uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Pierwsza przesłanka 

dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Przepis wskazuje  

na obiektywne niewykonanie lub nienależyte wykonie zamówienia. Druga przesłanka sprowadza 

się do zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zamówienia a szkodą. Wykluczeniu podlegają bowiem wykonawcy, którzy 

wyrządzili szkodę nie wykonując lub nienależycie wykonując zamówienie. Ustawodawca 

jednoznacznie określił zatem, że chodzi o taką szkodę, która jest następstwem nienależytego  
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wykonania zamówienia przez wykonawcę. Kolejne przesłanki dotyczą stwierdzenia szkody 

prawomocnym orzeczeniem oraz uprawomocnienia się orzeczenia w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania. 
 

2. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 
umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,  
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

 
Dla dokonania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy niezbędne jest łączne 

zaistnienie następujących przesłanek: rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego; rozwiązanie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie od umowy następuje z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 

trzech lat przed wszczęciem postępowania; wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi,  

co najmniej 5% wartości umowy. Niemniej jest to przesłanka wykluczenia dość nowa, budząca 

duże kontrowersje. Dlatego KIO skierowało pytanie prejudycjalne do ETS. Być może 

komentowany przepis zostanie zmieniony lub uchylony w zależności od tego, jakie ETS wyda 

orzeczenie (sprawie nadano sygnaturę C- 465/11). 
 

3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 

Przesłanka ta dotyczy wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 

upadłość ogłoszono. Zgodnie z prawem upadłościowym upadłość ogłasza się w stosunku  

do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie 

wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wykluczeniu nie podlegają wykonawcy, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

Celem wprowadzenia powyższej przesłanki było wyeliminowanie wykonawców niezdolnych  

do wykonania zamówienia. 

 

4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

 

Definicję zaległości podatkowych Zawiera Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 51 § 1 tejże 

ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Kwestie 

dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne określono odpowiednio  w ustawie 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 
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5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
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Przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, dotyczą osób 

odpowiedzialnych za zarządzanie danym  podmiotem, które zostały prawomocnie skazane  

za określone typy przestępstw. Warto wskazać, że przepis nie daje podstaw do wykluczenia 

wykonawcy, gdy prawomocnie skazanym był członek organu nadzorczego lub prokurent. 
Ponadto wymagane jest prawomocne skazanie danej osoby fizycznej – wszczęcie więc 

postępowania przeciwko niej nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy.  

 

10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

 

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. 

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa  

w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także 

zagraniczna jednostka organizacyjna. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy wobec podmiotu 

zbiorowego można orzec m.in. zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na okres od jednego 

do pięciu lat. Orzeczenie kary stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy 
 

 

Pozostałe przesłanki wykluczenia wykonawcy 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
 

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

 

Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, którzy bezpośrednio wykonywali czynności 

związane z prowadzonym postępowaniem albo posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu czynności związanych z prowadzonym 
postępowaniem. Po drugie, obowiązek wykluczenia dotyczy wskazanych powyżej wykonawców, 

którzy (lub osób, którymi posługiwali się w celu sporządzenia oferty) brali udział  

w przygotowaniu tego postępowania. Po trzecie, musi zachodzić bezpośredni związek pomiędzy 

rezultatem pracy podmiotu uczestniczącego w postępowaniu przygotowawczym a jego 

wykorzystaniem przez zamawiającego w prowadzonym postępowaniu. Dodatkowo, wystąpienie 

ww. okoliczności nie może stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, jeżeli 

udział tego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji. Zgodnie z utrwalonym poglądem sam 

fakt wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z przygotowywaniem postępowania nie 

może sam w sobie przesądzać o wykluczeniu wykonawcy. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 

stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 120/07 z samego udziału wybranego wykonawcy w 
przygotowywaniu przedmiotowego postępowania i to w sposób bezpośredni przez opracowanie  
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dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, nie wynika domniemanie prawne,  
że wykonawca taki ma przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami postępowania. 
Potwierdza to orzeczenie ETS  z dnia 3 marca 2005 r., sygn. akt C-21/03 C -34/03 w sprawie 

Fabricom S.A. przeciwko Belgii, gdzie stwierdzono, że zamawiający nie może wykluczyć 
wykonawcy z postępowania tylko dlatego, że realizował prace badawcze, które dostarczyły  

mu informacji na temat zamówienia. Musiałby dodatkowo udowodnić, że wykonawca ten 

odniósł dzięki temu nieuzasadnione korzyści mogące zniekształcić normalne warunki 

konkurencji. 
 

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

 

W przypadku dialogu konkurencyjnego ta przesłanka znajdzie zastosowanie dopiero na etapie 

badania i oceny ofert. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium w terminie lub wnieśli, ale  

na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego, podlegają wykluczeniu. Wykluczeniu 

podlegać będą również ci wykonawcy, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą lub nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  
na wynik prowadzonego postępowania; 

 

Stwierdzenie nieprawidłowości złożonych informacji musi być udokumentowane. Nie może 

pozostawiać wątpliwości co do tego, które informacje zostały podane jako nieprawdziwe, tylko 

bowiem w takiej sytuacji można mówić o ziszczeniu się przesłanki z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp. Złożone nieprawdziwe informacje będą skutkowały wykluczeniem tylko wtedy, kiedy mają 

lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Wystarczające jest wykazanie 

potencjalnego wpływu na wynik. Należy tylko podkreślić, iż informacji nieprawdziwych nie 

można zastąpić prawdziwymi, a zatem niemożliwe jest uzupełnianie dokumentów w przypadku 

złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływa na wynik. Potwierdza  

to wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1778/09 Podanie nieprawdziwej 
informacji nie podlega sanacji przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w miejsce 
dokumentu niezgodnego z prawdą, innego dokumentu, który potwierdziłby spełnienie wymagań 
udziału w postępowaniu, a przepis art. 26 ust. 3 p.z.p. nie obejmuje możliwości uzupełnienia 
takiego dokumentu. 
 

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

Przesłanka ta dotyczy sytuacji, kiedy wykonawca nie złożył wymaganych informacji 

pozwalających stwierdzić, czy spełnia postawione przez wykonawcę warunki udziału  

w postępowaniu.  
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Zwrot wniosku 
 

W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek. W przypadku 

zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  

o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia 

odwołania.  
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Informacja o wynikach oceny wniosków 
 

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 
spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający po otrzymaniu wniosków ocenia je – tj. dokonuje oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a następnie stopień spełnienia określonych warunków i na tej 

podstawie tworzy ranking wykonawców, których zaprosi do dialogu konkurencyjnego.  

Po dokonaniu ww. czynności zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. Ustawa nie określa terminu, 
w którym zamawiający powinien dokonać oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
W ogłoszeniu o dialogu konkurencyjnym zobowiązany jest wskazać termin składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz termin wykonania zamówienia. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu powinna więc być dokonana bez zbędnej zwłoki po 
upływie terminu do składania wniosków. (…) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
są załącznikami do protokołu. Udostępnia się je zainteresowanym wykonawcom po upływie 
terminu ich składania co oznacza, że od tej chwili są one jawne. Pzp nie przewiduje jednak 
czynności otwarcia wniosków i nie wymaga, aby dokonywało się to jawnie, a więc tak, jak w 
przypadku otwarcia ofert. Od daty oceny należy odróżnić dzień przekazania informacji o ocenie. 
Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o 
wynikach oceny i ocenach otrzymanych przez poszczególnych wykonawców.47  
 

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych 

ocenach spełniania tych warunków przekazywana jest wykonawcom, zgodnie z wyborem 

zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Zatem to zamawiający jako prowadzący postępowanie może 

ustanowić dla każdego postępowania dogodny dla siebie sposób porozumiewania się w jednej  
z dopuszczalnych form, tj. w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, czyli e-mailem.  

O dokonanym wyborze formy porozumiewania się zamawiający powinien poinformować 

wykonawców już w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

Wskazane jest, aby informację taką podano również w SIWZ lub w korespondencji prowadzonej  

z wykonawcami po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tezę taką 

potwierdzono m.in. wyrokiem KIO z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 998/09,  

w którym wskazano, że W trybie przetargu ograniczonego, na etapie oceny wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający wprost z przepisu art. 27 ust. 1 p.z.p.  
nie może skorzystać, ponieważ SIWZ udostępniana jest na późniejszym etapie postępowania.  
Nie jest jednak wykluczone, a nawet pożądane, aby zamawiający taką formę kontaktów określił 
(niezależnie od zawsze dopuszczalnej formy pisemnej), czy to w treści ogłoszenia o zamówieniu, 
czy też w korespondencji prowadzonej ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
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Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający może żądać w ogłoszeniu  

o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub 

drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Przepis ten stanowi implementację art. 42 ust. 6 Dyrektywy klasycznej. Z treści 

przepisu art. 27 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp implementującego art. 42 ust. 6 cyt. 

Dyrektywy klasycznej wynika, iż zawsze dopuszczalną formą składania wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, oprócz formy pisemnej będzie forma faksu oraz poczty 

elektronicznej, jeśli zamawiający poda informacje o nr faksu i adresie poczty elektronicznej  

w ogłoszeniu o zamówieniu.  Dopuszczenie możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu za pomocą drogi faksowej oraz poczty elektronicznej ma na celu 

zapewnienie możliwości jak najszerszego dostępu do zamówienia przez wszystkich potencjalnych 

wykonawców. Ustawa Pzp przewidziała również możliwość szczególnego sposobu 

porozumiewania się w odniesieniu do czynności złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uznaje się za prawidłowo 

złożony, gdy wykonawca poinformuje telefonicznie przed upływem terminu na składanie 

wniosków o jego złożeniu. Wniosek zostanie uznany za złożony w terminie, jeśli został wysłany  

w formie pisemnej przed upływem terminu jego złożenia oraz zamawiający otrzyma go w 

terminie 7 dni od upływu terminu składania wniosków.  

 

W związku z powyższym wybór formy, w jakiej składane mają być oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje należy do zamawiającego, wola jego powinna być jednak 

uzewnętrzniona już w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego wybór nie może ograniczać konkurencji. 

 
Zamawiający w informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków podaje w szczególności wyniki oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a więc informację o wykluczeniu bądź 

niewykluczeniu z postępowania oraz podaje informację o otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków – podaje ranking wykonawców stworzony na podstawie podanych w ogłoszeniu 

sposobów oceny wniosków.  

 

 

Liczba wykonawców zaproszonych do dialogu 
 

Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej 

konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. Zgodnie  

z wyrokiem KIO z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1724/11 Przepis art. 60d ust. 2 wskazuje 
minimalne liczby wykonawców, których zamawiający zaprasza do dialogu, w zależności  
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od wartości zamówienia. Właściwą liczbę określa zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu.  
W ramach tej kompetencji zamawiający może ustalić dodatkowe kryteria, które umożliwią 
kwalifikację wykonawców wówczas, gdy uzyskana przez kilku wykonawców punktacja jest 
identyczna. Zgodnie z powyższym, pomimo spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie 
wszyscy wykonawcy mogą zostać zaproszeni do dialogu. Zaproszeni mogą być tylko  
ci wykonawcy, którzy stosownie do kryteriów kwalifikacji, określonych przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu, uzyskają najwyższe oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, co uzasadnia zakwalifikowanie ich do dialogu.  
 

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

określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali 

najwyższe oceny spełniania tych warunków. Pojęcie "najwyższe oceny", użyte w art. 60d ust. 3 
p.z.p. oznacza oceny uzyskane przez wykonawców, którzy uzyskali taką liczbę punktów, która 
pozwala na zakwalifikowanie ich do dialogu - zgodnie z zasadami kwalifikacji przyjętymi przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.48 Art. 60d ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, że jeżeli 

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

w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny 

spełniania tych warunków, zaś wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak 

wykluczonego z postępowania. Tym samym zamawiający w ramach kwalifikacji podmiotów  

do dalszej części postępowania (oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) najpierw 

ustala, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (minimalne), a następnie 

dokonuje oceny stopnia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z treścią ogłoszenia tj. zgodnie z opisem sposobu przyznawania punktów w zakresie 

danego warunku oraz tworzy ranking wykonawców. Każdy wykonawca, który spełnia warunek 
podmiotowy lepiej niż inny wykonawca, otrzymuje większą ilość punktów - odpowiednią  

do określonej w treści ogłoszenia i przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń  

i dokumentów. Zamawiający zaprasza do dialogu tych, którzy otrzymali najwyższe oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ustawodawca nie przewidział górnej granicy 

wykonawców zaproszonych do dialogu, którzy dostali najwyższe oceny. 

 

Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. Dotyczy 

to tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, ale w rankingu 

sporządzonym przez zamawiającego na podstawie złożonych wniosków zajęli miejsce, które nie 

zapewnia im zaproszenia do udziału w dialogu.49 Takich wykonawców należy powiadomić  
o wykluczeniu podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

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

określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających 

te warunki. Przepisy ustawy Pzp nie wskazują minimalnej liczby wykonawców koniecznej  

do przejścia do następnego etapu tj. dialogu. Jeżeli warunki udziału w postępowaniu spełnia 

tylko jeden wykonawca, zamawiający powinien zaprosić go do dialogu.  
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Zaproszenie do dialogu 
 

Ustawa wymienia obligatoryjne elementy, które należy zawrzeć w zaproszeniu do dialogu. 

Zgodnie z art. 60 d ust. 5 ustawy Pzp zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej: 

 

1. informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 
 

Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu może publikować w kilku miejscach, niemniej wymagany 

w zaproszeniu termin i miejsce publikacji ogłoszenie odnosi się do miejsca publikacji 

wymaganego przepisami. 

 
2. opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie 
uzyskania tego opisu, 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 dyrektywy klasycznej instytucje zamawiające publikują ogłoszenie  

o zamówieniu, określając swoje potrzeby i wymagania, które powinny zostać zdefiniowane  

w tym ogłoszeniu lub w dokumencie opisowym. Ustawodawca polski przewidział, iż opis potrzeb 

i wymagań zamawiającego powinien zostać zawarty zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu  

(art. 60c ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), jak i w zaproszeniu do dialogu (art. 60d ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp). Według poglądu prezentowanego przez W. Hartunga50 opis potrzeb i wymagań 
zamawiającego powinien pokrywać się z tym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu  

i nie zawierać dodatkowych informacji. Wydaje się jednak, iż taki pogląd nie do końca jest 

trafiony. Gdyby rzeczywiście tak było, ustawodawca nie wymagałby obligatoryjnego opisania 

potrzeb wymagań zamawiającego w zaproszeniu do dialogu, gdyż wystarczającym byłaby 

informacja zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje znajdujące się w ogłoszeniu  

o zamówieniu mogą stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszego opisu potrzeb i wymagań 

zamawiającego zawartego w zaproszeniu do dialogu. Niewątpliwie w przypadku partnerstwa 

publiczno-prywatnego zamawiający ma pewną wizję przyszłego projektu, wie czego oczekuje, 

jaki jest pożądany efekt końcowy - dlatego te informacje powinny znaleźć się w zaproszeniu  

do dialogu.  
 

Opis potrzeb i wymagań może zostać sporządzany w postaci quasi memorandum, w którym 

należy opisać ogólne cele projektu oraz wskazać, iż ciężar realizacji przedsięwzięcia będzie 

spoczywał na partnerze prywatnym. Warto opisać również przedmiot przyszłej umowy,  

w szczególności rodzaj przedsięwzięcia, źródła jego finansowania, sposób wynagrodzenia, 

możliwość jego indeksacji, obowiązki partnera prywatnego, przypadki niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy, sposób kontroli partnera publicznego nad partnerem 

prywatnym, orientacyjny harmonogram wyboru partnera prywatnego i podpisania umowy. 

Istotnym punktem opisu wymagań powinno być określenie ryzyk, w szczególności dotyczy  
to ryzyka związanego z przedsięwzięciem, w tym ryzyka związanego z opóźnieniem inwestycji, 

ryzyka związanego z nieprzewidzianymi kosztami spełnienia świadczenia oraz kosztami 

organizacyjnymi, ryzyka związanego z podniesieniem kosztów eksploatacji, ryzyka związanego  

ze zmianą kursów walut, stóp procentowych, inflacji; ryzyka związanego ze zmianą powszechnie  

 
 

 

 

 



66 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

obowiązującego prawa, w szczególności przepisów dotyczących bezpośrednio realizowanego 

przedsięwzięcia. 

 

3. informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu. 
 

Pomimo, iż ustawodawca nie wskazał terminu rozpoczęcia dialogu należy wskazać, iż termin ten 

powinien być tak określony, aby zaproszeni wykonawcy mieli czas na odpowiednie 

przygotowanie się do dialogu.  

 

Zaproszenie do dialogu może zostać wystosowane do wykonawców razem z informacją  

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; może również zostać wysłane 

oddzielnie, wybór należy do zamawiającego. Zaproszenie do dialogu przekazywane jest 

wykonawcom, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Niemożliwe jest przekazanie informacji ustnie bądź telefoniczne. 
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Dialog 
 

Przygotowanie do dialogu 
 

Przed przystąpieniem do dialogu zamawiający powinien dobrze przygotować się do rozmów  

z poszczególnymi wykonawcami. W tym celu poza listą zagadnień jakie zamawiający chce 
omówić podczas dialogu, zamawiający może poprosić wykonawców o przedstawienie (jeszcze 

przed przystąpieniem do dialogu) listy tematów, jakie ma zamiar poruszać wykonawca. 

Następnie na podstawie zagadnień przekazanych przez wszystkich wykonawców, zamawiający 

ustali ostateczny zakres dialogu z wykonawcami.  

 

Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście obowiązku zachowania równego traktowania 

wykonawców oraz umożliwienia im jednakowego dostępu do informacji i dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu zamawiającego. Pamiętać należy, że zamawiający nie może  

w ten sposób ograniczyć zakresu dialogu, gdyż zgodnie z art. 60d ust 7 ustawy Pzp dialog może 

dotyczyć wszystkich aspektów zamówienia.  
 
 

Równe traktowanie wykonawców 
 

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wyraża jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych – 

zasadę równego traktowania wykonawców. W myśl tej zasady zamawiający przygotowuje  

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przejawem powyższej zasady jest 

m.in. art. 60d ust. 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, 

a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 

Oznacza to, że jeśli podczas dialogu zamawiający udostępnia wykonawcom jakiekolwiek 

informacje czy dokumenty, to zakres takiego udostępnienia powinien być równy dla wszystkich 
wykonawców.  

 

Zasada równego dostępu do informacji i dokumentów oznacza również, że jeśli w trakcie dialogu 

zamawiający, na prośbę wykonawcy ujawnia wykonawcy konkretną informację to powinien  

ją przekazać również innym wykonawcom zaproszonym do dialogu. 
 

 

Pełnomocnictwa  
 

Przed przystąpieniem do dialogu zamawiający powinien sprawdzić czy wszyscy uczestnicy 

dialogu są prawidłowo umocowani. Ustawa Pzp nie wymaga przedstawienia szczególnego 
rodzaju pełnomocnictw do dialogu. Jednakże z pełnomocnictw przedstawianych przez osoby 

reprezentujące wykonawcę musi wynikać prawo do składania oświadczeń wiedzy w imieniu 

wykonawcy. Ponieważ w trakcie dialogu osoby te nie składają żadnych oświadczeń woli,  

w szczególności nie zaciągają żadnych zobowiązań, ani wiążących deklaracji, pełnomocnictwo  

to nie musi obejmować takiego umocowania.  
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Poufność  
 

Zgodnie z art. 60d ust 7 ustawy: Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć 
wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić 
informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. 
 

Poufnością objęte są jedynie informacje techniczne i handlowe związane z dialogiem, czyli 

informacje stanowiące przedmiot dialogu. Zasada ta nie obejmuje wykazu podmiotów, z którymi 

prowadzony jest dialog. Informację o wykonawcach zaproszonych do dialogu zamieszcza się  
w protokole z postępowania, który jest jawny. Ustawa zezwala na ujawnianie informacji 

technicznych i handlowych związanych z dialogiem, jeśli druga strona wyrazi zgodę  

na ujawnienie tych informacji. Nieuzyskanie zgody i ujawnienie informacji może powodować 

powstanie odpowiedzialności deliktowej, przy spełnieniu warunków przewidzianych w kodeksie 

cywilnym.51 
 

 

Zakres dialogu 
 

Przedmiotem dialogu mogą być wszystkie aspekty zamówienia. W przypadku postępowań  

na wybór partnera prywatnego zakres ten dotyczy nie tylko warunków realizacji przyszłego 

przedsięwzięcia, ale również (a niekiedy przede wszystkim) elementów ekonomicznych  
i prawnych przyszłego partnerstwa takich jak:  

• podział ryzyk pomiędzy stronami umowy, 

• określenie świadczeń, do których będą zobowiązane strony umowy (w tym wkładu 

własnego), 

• model wynagrodzenia partnera prywatnego, 

• skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązań, 

• zasady i szczegółowy tryb monitorowania i kontroli czynności wykonawcy, 

• zasady nieodpłatnego zwrotu składnika majątkowego zamawiającemu, 

• zasady i podział odpowiedzialności stron w momencie rozwiązania umowy przed 

upływem terminu określonym w umowie ppp. 

 

Ustawa nie stanowi, w jaki sposób ma być prowadzony dialog – może być to jedno spotkanie 

negocjacyjne z poszczególnymi wykonawcami, jak i seria spotkań. Dokumenty i stanowiska 

negocjacyjne mogą być również przekazywane w formie pisemnej lub za pomocą innych 

środków komunikacji. Spotkania negocjacyjne mogą przybierać różną formę. Zamawiający może 

omawiać poszczególne zagadnienia osobno bądź kilka zagadnień równolegle – w grupach 

roboczych (zagadnienia techniczne, zagadania prawne, zagadnienia ekonomiczne) - w takiej 

sytuacji ważne jest, aby wyniki poszczególnych prac były nadzorowane, a kluczowe informacje, 
które staną się podstawą przyszłego opisu przedmiotu zamówienia zostały zgromadzone przez 

zamawiającego w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Dobrą praktyką jest sporządzenie planu dialogu w celu zapewnienia zachowania zasady równego 

traktowania wykonawców oraz możliwości porównania rozwiązań proponowanych przez  
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konkretnych wykonawców. Zamawiający może sprecyzować konkretne zagadnienia, które będą 

omawiane podczas każdej z rund dialogu, następnie po zapoznaniu się z propozycjami wszystkich 

wykonawców dotyczących danej kwestii przystąpić do kolejnej rundy dialogu.  

 
Dialog konkurencyjny prowadzony jest w celu określenia przedmiotu zamówienia  

i to wykonawcy przedstawiają zamawiającemu propozycje poszczególnych rozwiązań. Pamiętać 

jednak należy, że gospodarzem postępowania jest zamawiający i to on powinien nadawać tempo 

i określać tematy poszczególnych rund dialogu. W przypadku przedsięwzięć PPP istotne jest 

włączenie do rozmów zagadnień związanych z finansowaniem przedsięwzięcia, jak też podziałem 

ryzyk. 

 

Praktyka pokazuje, że podczas pierwszego spotkania z zamawiającym wykonawcy mają więcej 

pytań niż odpowiedzi i gotowych rozwiązań. Niekiedy pierwsza runda (pierwsze spotkanie), staje 

się spotkaniem wstępnym, podczas którego wykonawcy uzyskują więcej informacji na temat 
uwarunkowań i dopiero na tej podstawie są w stanie przedstawić konkretne propozycje.  

 

Przepisy prawa nie określają również czasu lub okresu prowadzenia rozmów. Dialog prowadzi się 

tak długo, aż zamawiający jest w stanie określić elementy niezbędne dla udzielenia zamówienia 

czyli do momentu, gdy zamawiający jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań 

proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania 

najbardziej spełniające jego potrzeby (art. 60 e ust. 1 ustawy Pzp). Jeśli dialog prowadzony jest  

w kilku rundach, termin każdej kolejnej rundy powinien być ustalany przez zamawiającego  

po konsultacjach i wykonawcami, którzy wiedzą, jaki czas jest niezbędny do wypracowania 

określonego rozwiązania, czy pozyskania określonych informacji (np. w zakresie kredytowania 
inwestycji przez banki czy analizy rynku, na którym będą sprzedawane usługi). 
 

 

Protokół 
 

Poza protokołem z postępowania, zaleca się również sporządzenie protokołów z dialogu. 

Protokół taki powinien zawierać informacje dotyczące podmiotu, z którym prowadzony jest 

dialog, osób reprezentujących dany podmiot, czasu w jakim prowadzone były negocjacje oraz 

podstawowych zagadnień stanowiących ich przedmiot. Protokół taki – o ile zawiera informacje 

objęte zasadą poufności nie może być ujawniany pozostałym uczestnikom dialogu. Nie stanowią 

jednak informacji poufnych informacje na temat podmiotów, z którymi prowadzony jest dialog 
czy wypracowane wcześniej zagadnienia stanowiące tematy rozmów. Poufność obejmuje 

natomiast rozwiązania proponowane przez poszczególnych wykonawców oraz wszelkie 

informacje dotyczące proponowanego podziału zadań czy ryzyk. 

 

Dodatkowy protokół z dialogu z poszczególnymi wykonawcami może pełnić także funkcje 

instrumentu wspomagającego zarządzanie procesem. Pozwala na usystematyzowanie 

pozyskiwanych informacji, zadbanie o to, by te same zagadnienia były omawiane z każdym  

z wykonawców itp. 

 

 
 

 

 

 

 



70 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

Informacja o zakończeniu dialogu 
 

Jeśli zamawiający uzna, że w wyniku prowadzonego dialogu pozyskał już informacje niezbędne 

do prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia i ustalenia warunków przyszłej umowy  

z partnerem prywatnym – niezwłocznie przekazuje wykonawcom informację o zakończeniu 

dialogu. Informacja taka przesyłana jest w formie, jaką zamawiający przewidział  

do porozumiewania się z wykonawcami.  

 

 
 

 

Zmiany wymagań zamawiającego 
 

Zgodnie z art. 60e ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert 

dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. Zmiany te są wynikiem 

prowadzonego dialogu, w szczególności rozwiązań proponowanych przez wykonawców w trakcie 

jego trwania. Wymagania te na tym etapie przybierają kształt SIWZ, która będzie podstawą dla 

sporządzenia ofert.  
 

W czasie dialogu konkurencyjnego, zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert 
dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu, a więc także zastosowania 
odpowiednich technologii przy wykonywaniu zamówienia.52  
 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Po ustaleniu ostatecznych wymagań w zakresie kształtu przyszłego partnerstwa, zamawiający 
przekazuje wykonawcom, z którymi prowadził dialog zaproszenie do składania ofert. Jest to 

formalny dokument, do którego zamawiający dołącza SIWZ, w której określa dokładne miejsce i 

termin składania ofert oraz opis przedmiotu zamówienia, pozwalający na wycenę i złożenie 

oferty.  
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

Katalog elementów SIWZ wskazanych w ustawie Pzp podlega pewnym modyfikacjom ze względu 
na prowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Ze względu na fakt, iż część 

elementów SIWZ została omówiona w pozostałej części poradnika (nazwa oraz adres 

zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, termin wykonania zamówienia, wymagania 

dotyczące wadium), zaś część wymagań w postępowaniach wieloetapowych nie jest niezbędna 

na etapie SIWZ. Poniżej przedstawiono pozostałe elementy: 
  

1. opis przedmiotu zamówienia 
 
Na etapie sporządzania SIWZ zamawiający opisuje już rozwiązanie, które, według niego, spełnia 

najbardziej jego potrzeby. Dzieje się tak po przeprowadzonym dialogu, którego efektem jest 

przedstawienie szczegółowego rozwiązania zaproponowanego przez wykonawcę  

lub wykonawców w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wydaje się zasadne, aby zwrócić 

uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy PPP przedmiotem partnerstwa publiczno – 

prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy 

podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. W związku z powyższym przedmiotem 

zamówienia nie będzie przykładowo sama robota budowlana, ale również wszelkie okoliczności  

z nią związane, w szczególności np. standardy eksploatacji w okresie przewidzianym w umowie 

PPP, współpraca stron, kontrola, uwarunkowania prawne i finansowe oraz podział ryzyk. 
 

Należy podkreślić, iż opisując przedmiot zamówienia zamawiający zobligowany jest przestrzegać 

podstawowych reguł przewidzianych w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 

23 czerwca 2008 r., sygn. akt XIX Ga 214/08 Z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy p.z.p. wypływa 
wniosek, że obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania 
dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, 
dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą 
w nim uwzględnione. Podobnie orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku wskazując, iż opis przedmiotu 
zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia. Zwroty użyte 
do określenia przedmiotu zamówienia winny być dokładnie określone i niebudzące wątpliwości,  
a zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie i szczegółowo. Ponadto użyte 
do sformułowania opisu przedmiotu zamówienia powinny być zawsze rozważane w kontekście 
konkretnego stanu faktycznego. Nie można pomijać okoliczności, iż określenia te kierowane są  
do profesjonalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem prac danego rodzaju, którzy 
mają możliwość odczytania zamówienia w ten sposób, który umożliwi złożenie stosownej oferty  
i zapewni wykonanie umowy zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.53  
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Ponadto, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia, w taki sposób, że tylko 

ograniczony krąg potencjalnych wykonawców złoży ofertę. Potwierdza to wyrok KIO  

z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1164/11 o ile zamawiający w sposób należyty udowodni 
istnienie po jego stronie uzasadnionych potrzeb, możliwym jest ukształtowanie opisu przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, aby oferty odpowiadające treści SIWZ mógł złożyć jedynie wąski krąg 
wykonawców. W takim przypadku zamawiający, pomimo znacznego zawężenia kręgu 
wykonawców, którzy mogą złożyć ważną ofertę, nie naruszy zasady uczciwej konkurencji.  
 

Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, co - w praktyce - oznacza 

konieczność eliminacji z określenia przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 

mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt.54 Dlatego, 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”. Takie stanowisko zajął również 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem ETS (postanowienie C 59/00 z 3 grudnia 2001 roku 

w sprawie Bent Mousten Vestergaard) zakazane jest wskazywanie na konkretnego producenta 

bez użycia słów „lub równoważne”. Podobne stanowisko ETS zajął w sprawie UNIX  

(ETS – C 359/93 KE przeciw Holandii).  
 

Dopuszczając równoważność, zamawiający zobowiązany jest jednocześnie określić parametry, 

cechy zamawianego produktu, które w jego ocenie o tej równoważności będą decydować. 

Określone tak parametry równoważności stają się na etapie badania i oceny ofert punktem 

odniesienia dla badanej oferty. Niemniej, pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości 

produktów, spowodowałoby to pozorną możliwość oferowania produktów równoważnych. 

Określenie standardów, które pozwolą na uznanie oferowanych rozwiązań za równoważne 

wobec wskazanego przez zamawiającego jest niezbędne dla zapewnienia zasady równego 

traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie niezależnie od tego jakie rozwiązania 

oferują – podstawowe czy równoważne. Pogląd ten wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie. 

Zespół Arbitrów w jednym z postanowień (postanowienie z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt 
UZP/ZO/0-14/06), stwierdził: nie jest wystarczające dla dokonania prawidłowego opisu 
przedmiotu zamówienia w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wskazanie przez Zamawiającego 
na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz dodanie określenia lub równoważne" 
albo innego podobnego wyrazu. W opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia 
precyzujące wymogi Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu 
"równoważności" oferty. Jeżeli Zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być: "nie 
cięższy niż ...", " do wysokości ...", " o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż...." itp. 
nie będzie w stanie ocenić czy oferty przedstawiające produkty różniące się między sobą mają 
charakter ofert równoważnych. Podobne stanowisko zajął inny skład Zespołu Arbitrów 

wskazując, że w sytuacji braku możliwości dokonania zobiektywizowanego opisu przedmiotu 
zamówienia zdaniem orzecznictwa nie samo posłużenie się nazwą własną producenta, ale brak 
określenia minimalnych wymogów równoważności jest wadą w opisie przedmiotu zamówienia 

(Wyrok z dnia 21 czerwca 2006 sygn. akt UZP/ZO/0-1755/06.). Z kolei KIO wskazała, że nie 
wystarczy językowa wykładnia pojęcia „równoważność”, ale zawarte w SIWZ określenia  
 



73 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

uściślające wymogi Zamawiającego, odnoszące się do dopuszczalnego przez niego zakresu 
równoważności ofert.55 W jednym z orzeczeń  KIO zwraca uwagę, że równoważność taka jest 
możliwa do udowodnienia wyłącznie w sytuacji, gdy zamawiający podał obiektywne, jasne  
i jednoznaczne kryteria równoważności produktów.56  
 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia ma do wyboru dwa sposoby. Pierwszy, dotyczy 

opisania przedmiotu 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. Drugi, polega na wskazaniu 

wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.  

 

W przypadku postępowania na roboty budowlane zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 

za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot 

zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Celowe wydaje się udostępnienie 

wszelkiej dokumentacji projektowej, którą posiada zamawiający już na wcześniejszym etapie 

postępowania np. w opisie wymagań i potrzeb załączonych do zaproszenia do dialogu. 

 

Reasumując, opis przedmiotu zamówienia oprócz tego, że stanowi podstawowy element 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest niezbędny do prawidłowego wskazania, czego 

konkretnie wymaga zamawiający. 
 

2. termin związania ofertą; 
 

Ustawodawca wyznacza jedynie maksymalne terminy związania ofertą, które uzależnione są 

od wartości zamówienia. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w 

SIWZ, jednak nie dłużej niż: 

 

1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 

10.000.000 euro; 

3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa 

powyżej, nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 

terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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3. opis sposobu przygotowywania ofert; 
 

Zamawiający powinien opisać sposób przygotowania oferty w sposób instrukcyjny i porządkowy. 

W tym miejscu powinny znaleźć się informacje dotyczące formy oferty, jej zawartości, 
wymaganych dokumentów i oświadczeń, opakowania, wskazania możliwości zmian  

lub jej wycofania oraz oznaczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Przygotowanie oferty 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w 
formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej siwz. Ofertę 
należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i 
oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane 
przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę 
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z 
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby 
Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty 
lub jego kopię poświadczoną przez notariusza. Wszystkie kartki oferty 
powinny być trwale spięte i ponumerowane. Wskazane jest, aby wszystkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta składa się z… 

 

 

Opakowanie oferty  
 
Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi 
dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  
i zawierającym oznaczenie:  
 
Oferta na „, znak:” 
„nie otwierać przed dniem …………………………. godz. ………...” 

 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa 
 
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz 
opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 
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Zmiana lub wycofanie oferty: 
 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 
oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 
 
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i 
zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w 
którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem 
“WYCOFANE”. 

 

 

4. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
 

Niezbędnym elementem SIWZ jest podanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert. 

Wszystkie ww. informacje muszą być precyzyjne. Podane miejsce powinno wskazywać  

na dokładny adres wraz z numerem pokoju, natomiast terminy składania i otwarcia ofert muszą 

być podane z datą i godziną.   

 
5. opis sposobu obliczenia ceny; 

 

W SIWZ powinna się znaleźć również informacja o sposobie wyliczenia ceny, w szczególności 

rodzaj wynagrodzenia (ryczałtowe czy kosztorysowe), sposób wyliczenia ceny, wymagana waluta 

oraz czy w cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia,  

a także czy dopuszczono zaokrąglenia. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 7 sierpnia 2008 r., sygn. akt 

KIO/UZP 766/08 w polskim systemie płatniczym nie stosuje się rozliczeń w tysięcznych części 
złotego. W rozliczeniach nie można stosować innych jednostek jak grosze i złote. 
 
W przypadku wyboru partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego najczęściej 
jedynym wynagrodzeniem dla partnera prywatnego będą dopłaty, wpłacane przez partnera 

publicznego. Pojęcie dopłat zawarte jest w art. 2 ust 5 pkt a ustawy PPP i rozumiane jest jako 

wkład własny partnera publicznego polegający na poniesieniu części wydatków na realizację 

przedsięwzięcia. Inaczej mówiąc dopłata to zwrot tego co partner prywatny zainwestuje  

z uwzględnieniem kwoty kredytu z odsetkami, kosztami zarządzania i eksploatacji wraz z marżą 

czyli zyskiem wyliczonym na zasadach rynkowych. 

 

W związku z tym określając sposób obliczenia ceny trzeba mieć przede wszystkim na uwadze 

określony przez zamawiającego sposób wynagrodzenia. Co więcej, należy wskazać, jakie składniki 

tego wynagrodzenia wykonawca powinien wziąć pod uwagę kalkulując cenę. 
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Przykład: 

 
Wynagrodzenie płatne na rzecz Partnera Prywatnego, z tytułu realizacji 
Przedsięwzięcia będzie miało charakter tzw. opłaty za dostępność Drogi 
(„Wynagrodzenie”), której wysokość będzie uzależniona od zachowania przez 
Partnera Prywatnego określonego przez strony standardu utrzymania 
i eksploatacji Drogi przez okres wskazany w Umowie. 
 
Sposób obliczenia ceny: 
 
Ceną oferty jest całkowite wynagrodzenie wykonawcy za realizację 
przedsięwzięcia. Cena uwzględnia wszystkie nakłady inwestycyjne, koszty 
finansowe, koszty utrzymania i eksploatacji Drogi oraz zyski wykonawcy z 
inwestycji. 

 

6. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

 

Zamawiający zobowiązany jest opisać wszystkie kryteria oceny ofert, nie tylko te obligatoryjne, 

ale również fakultatywne z ustawy PPP, o ile zdecyduje się na któreś z nich. Każde kryterium 

powinno mieć swoją definicję zawierającą dokładne znaczenie poprzez wskazanie  

co zamawiający rozumie pod danym pojęciem. Ponadto, należy określić wagi do każdego  
z kryteriów oraz sposób ich oceny, poprzez podanie konkretnych wzorów lub parametrów bądź 

cech wpływających na ocenę. Należy podkreślić, iż opisując kryteria oceny ofert w ogłoszeniu  

o zamówieniu zamawiający związany jest nimi przez cały okres prowadzonego postępowania. 

Zamawiający w trakcie postępowania nie może stawiać dodatkowych kryteriów i arbitralnie 

oceniać ich spełnienie. 

 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający obowiązany jest 

podać opis sposobu oceny w poszczególnych kryteriach. Obok więc listy 

kryteriów i ich znaczenia, tak jak było to podane w ogłoszeniu, zamawiający 
powinien opisać jakie elementy oferty będą w ramach poszczególnych 

kryteriów oceniane oraz w jaki sposób – jakie cechy zaoferowane przez 

wykonawcę będą traktowane jako pożądane, a w związku z tym oferta 

zostanie oceniona wyżej. 

Prawidłowy dobór kryteriów jest ściśle związany z przedmiotem zamówienia 

oraz z preferencjami zamawiającego. Nie jest więc możliwe wyznaczenie 

kryteriów odpowiednich do każdego przypadku. Nawet dla kryteriów 

obowiązkowych w przedsięwzięciach PPP, czyli (1) podział zadań i ryzyk 
związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym; (2) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych 
świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, Zamawiający może 

inaczej zdefiniować podział zadań, rodzaje ryzyk, rodzaj świadczeń podmiotu 

publicznego w zależności od specyfiki przedsięwzięcia. 
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Przy ustalaniu kryteriów celowe jest wzięcie pod uwagę następujących 

obszarów: 

•  opis wymagań technicznych (cechy jakościowe i ekonomiczne 

przedsięwzięcia) 

•  opis wymagań kontraktowych (przejęcie ryzyk, sposób zabezpieczenia 

świadczeń, itp.) 

•  cechy jakościowe przedsięwzięcia: sposób zarządzania, procedury 

zapewnienia jakości i kontroli jakości (QA/QC), sposób alokacji sił i 

środków dla uzyskania zdefiniowanego celu. 

Analiza powyższych obszarów jest pomocna w ustaleniu, czy wskazane jest 

stosowanie kryteriów innych niż cena, oraz w jakim zakresie (doprecyzowanie 

cech pożądanych) i w jakim wymiarze (o ile więcej gotów jest Zamawiający 
zapłacić za uzyskanie pożądanych cech).  

por. np.  P. Marsh, Contracting for Engineering and Construction Projects, 2001, s. 68-75  

 

Dialog konkurencyjny prowadzony jest do momentu gdy zamawiający może opisać przedmiot 

zamówienia i określić warunki przyszłej umowy. Nie wyklucza to sytuacji w, której zamawiający 

dopuszcza przejęcie przez partnera prywatnego poszczególnych ryzyk na etapie składania ofert.  
 

Przykład 1: 

 

Podział ryzyk: 

 
 
Za przejęcie każdego z powyższych ryzyk wykonawca otrzyma 1 punkt, jeśli 
ryzyko zostaje po stronie Zamawiającego wykonawca otrzyma 0 punktów.   

 

Opis sposobu oceny tych kryteriów określony przez Zamawiającego powinien być związany  

z kształtem przyszłej umowy pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym. Jeśli kryteria oceny 

ofert dotyczą np. czasu trwania partnerstwa zamawiający określając sposób dokonywania ich 
oceny wskazuje, ile punktów przyzna za określony czas trwania partnerstwa:  

 

Przykład 2: 

 
Maksymalny czas trwania umowy o partnerstwo wynosi 15 lat. Za każdy rok 
skrócenia trwania umowy zamawiający przyzna wykonawcy 1 pkt nie więcej 
jednak niż 5 punktów.  
 

 

 
 

  Ryzyko Partner Prywatny Partner Publiczny 

1 Zmiany wymagań w zakresie 
ochrony środowiska 

TAK/NIE TAK/NIE 

2 Wydłużenie okresu budowy TAK/NIE TAK/NIE 
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7. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 

W tym miejscu zamawiający powinien zamieścić informacje o formalnościach, jakie powinny 

zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, w szczególności informacje  

o technicznym procesie zawarcia umowy czy dotyczące ubezpieczenia przedsięwzięcia. 
 

8. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w art. 147 – 151 ustawy Pzp służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Żądanie 
wniesienia zabezpieczenia nie jest obligatoryjne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie ustala się  

w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.  
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest według wyboru wykonawcy  

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, pod warunkiem zgody zamawiającego, o ile będzie to jedna z form  wymagających 
takiej zgody. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedsięwzięcia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Wydaje się,  

iż w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego zasadne jest, aby zwrot zabezpieczenia 

nastąpił przed etapem dotyczącym utrzymania lub zarządzania składnikiem majątkowym, który 

jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 

30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy PPP  
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do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy Pzp. 

 

9. 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; 

 

Zamawiający powinien określić w SIWZ istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.  

Są to niezbędne informacje, które oprócz opisu przedmiotu zamówienia określają podstawowy 

zakres przyszłego zobowiązania. Na marginesie należy wskazać na różnicę pomiędzy istotnymi 

dla stron postanowieniami a wzorem umowy. Wzór umowy załączony do SIWZ jest ostateczny  
i wiąże strony w takim kształcie, w jakim został sporządzony. Istotne dla stron postanowienia 

określają tylko najważniejsze kwestie, w szczególności dotyczące spraw wynegocjowanych 

podczas dialogu, w tym opisu przedsięwzięcia, podziału poszczególnych zadań i ryzyk oraz zasad 

współpracy, i mogą ulec pewnym zmianom przed ostatecznym zawarciem umowy. Zamawiający 

zobowiązany jest konstruując istotne dla stron postanowienia umowy lub wzór umowy 

przestrzegać podstawowych zasad ustawy Pzp dotyczących równego traktowania wykonawców  

i uczciwej konkurencji. 

 

10. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Kolejnym niezbędnym elementem SIWZ jest pouczenie o środkach ochrony prawnej 

przysługujących wykonawcy w toku postępowania, które powinno zawierać w szczególności 

wyliczenie środków, jakie przysługują wykonawcy, oraz termin i sposób ich składania. 

 

 

Pytania do SIWZ 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ma obowiązek 

udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania, które wpłynęły do zamawiającego nie później niż  
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie powoduje wydłużenia terminu składania wniosków o wyjaśnienie 
SIWZ. 

 

Jeśli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego po upływie tego terminu 

zamawiający może pozostawić je bez rozpoznania. Pamiętać jednak należy, że w przypadku 

pytań dotyczących ważnych elementów SIWZ mających wpływ na kształt ewentualnej oferty 

wykonawcy, zamawiający powinien odpowiadać również na pytania zgłoszone po upływie 

połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia te mogą bowiem zaważyć na 

złożeniu przez dany podmiot oferty. 
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Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

• na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

• na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż progi unijne. 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 

 

Zmiana treści SIWZ 
 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację  

na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 

na tej stronie.  
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Oferty 
 

Oferty w postępowaniu mogą składać wykonawcy zaproszeni do dialogu a następnie  
do składania ofert. Oferty przygotowywane są na podstawie SIWZ przekazanej przez 

zamawiającego. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, 

opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.   
 

 

Wadium 
 

Jak już wcześniej wspomniano zamawiający może zażądać (a w postępowaniach powyżej progów 

unijnych żąda) wniesienia wadium. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu 
konkurencyjnego wadium, wnoszone jest dopiero na etapie oferty w celu jej zabezpieczenia. Nie 

mniej jednak, jak wspomniano wcześniej zamawiający już w ogłoszeniu o zamówieniu musi 

wskazać niektóre informacje dotyczące wadium.  

 

Przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji wadium. Pod pojęciem tym jednakże rozumie  

się określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których 

wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium jest zabezpieczeniem zamawiającego przed 

niesolidnym wykonawcą. W związku z rolą, jaką odgrywa wadium, musi ono być ważne  
i pozostawać w dyspozycji zamawiającego cały okres związania ofertą. 

 

Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że przed 

upływem terminu składania ofert pełna kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku 

bankowym zamawiającego.57  

 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Temu wykonawcy, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. W stosunku  

do pozostałych wykonawców zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez tego 

wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 
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Zatrzymanie 
wadium 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku, gdy wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, do uzupełnienia dokumentów, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  
 

Problemy interpretacyjne związane z brzmieniem tego przepisu widoczne są szczególnie  

na tle analizy orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w tym zakresie. Począwszy od tezy 

konieczności zatrzymania wadium tylko w przypadku fizycznego nieuzupełnienia dokumentów:  

Z jednej strony uznaje się, że: z obowiązkiem zatrzymania wadium. mamy do czynienia wyłącznie 
w przypadku, gdy wykonawca faktycznie (fizycznie) nie uzupełni dokumentów (oświadczeń, 
pełnomocnictw). Ponieważ przepis art. 46 ust. 4a p.z.p. ma charakter restrykcyjny, określając 
sankcję wobec wykonawcy w postaci zatrzymania wadium, to przepis ten nie może podlegać 
wykładni rozszerzającej. Wobec tego, zastosowanie wykładni literalnej wskazuje, że przesłankę 
zatrzymania wadium stanowi jedynie niezłożenie wymaganych dokumentów. Natomiast złożenie 
dokumentów, które nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
lub zawierają błędy nie wyczerpuje ustawowej przesłanki art. 46 ust. 4a p.z.p. zatrzymania 
wadium wraz z odsetkami.58 Poprzez rozwiązanie pośrednie: Przepis ten mógłby mieć także 
zastosowanie, gdyby wykonawca, ewidentnie w celu ominięcia negatywnego dla niego skutku 
przywołanego przepisu p.z.p., przedłożył jakiś dokument zamawiającemu jedynie dla pozoru.59 
Skończywszy na wykładni celowościowej: Przy dokonywaniu wykładni przepisu art. 46 ust. 4a 
p.z.p. należy uwzględniać również reguły wykładni celowościowej. Ograniczenie stosowania tego 
przepisu wyłącznie do sytuacji fizycznego niezłożenia dokumentów byłoby niezgodnie  
z intencjami ustawodawcy, gdyż nie zapobiegałoby możliwości niedozwolonych porozumień 
przetargowych pomiędzy wykonawcami. Dyspozycją przepisu art. 46 ust. 4a p.z.p. objęta jest 
również sytuacja, w której wykonawca składa dokument lub oświadczenie, z którego nie wynika 
potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełniania 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego.60 
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Ocena ofert 
 

Wyjaśnienia 
 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający powinien jasno wskazać, jakich wyjaśnień żąda. 

Potwierdza to wyrok KIO z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 408/09 W toku badania  
i oceny ofert Zamawiający ma prawo i powinien uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia 
dotyczące badanej oferty. Jednakże wezwanie do złożenia wyjaśnień powinno w sposób 
precyzyjny określać jakich wyjaśnień oczekuje Zamawiający i jaką wątpliwość wobec oferty, mają 
rozwiać złożone wyjaśnienia. Wykonawca powinien dokładnie przeanalizować, jaką treść 

wyjaśnień chce złożyć, gdyż nie będzie mógł ich później odwołać. W przypadku złożenia 

wyjaśnień wiążą one na równi z ofertą. Podlegają one ocenie w szczególności z uwzględnieniem 

zd. 2 art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Należy jednak pamiętać, iż udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę 
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp nie jest obowiązkiem, z którego zaniechaniem przepisy ustawy 

Pzp wiązałyby sankcję. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 

355/09: Wykonawca nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. W takiej 
sytuacji zamawiający zobowiązany jest dokonać oceny treści dokumentów znajdujących się  
w jego dyspozycji. 
 

W przypadku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego ustawodawca 

dopuścił możliwość pewnego uściślenia, dokładniejszego określenia treści oferty. Zgodnie  

z art. 87 ust. 1a ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego  

w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania  
i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że 

niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, 

kiedy oferta złożona przez wykonawcę jest niedoprecyzowana w wymaganym przez 

zamawiającego zakresie. Niemniej nie można zgodzić się z poglądem wyrażonym w jednym  

z orzeczeń KIO, iż możliwe jest doprecyzowanie oferty wykonawcy w zakresie m.in. przedmiotu 

przedsięwzięcia. Zgodnie z ww. wyrokiem w ofertach wykonawców składanych w postępowaniu 
prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, możliwym są różnego rodzaju niedociągnięcia, 
braki zdefiniowania określonych wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, czy inne braki 
co do uściślenia sposobu realizacji zamówienia w zakresie treści oferty wykonawcy. Powyższe 
wynika z racji wyjątkowości stosowania tego trybu udzielania zamówienia publicznego z uwagi 
na pewnego rodzaju dopuszczalne niedookreślenia w zakresie możliwości opisu przedmiotu 
zamówienia ze względu na jego złożoność" poprzez wskazanie przy tym opisie określonych norm, 
aprobat, specyfikacji i innych technicznych systemów odniesienia, czy też braki w opisie 
przedmiotu zamówienia co do uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia 

(art. 60b ust. 1 p.z.p.) (wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 2814/11; KIO 2819/11). 

Należy podkreślić, iż przepis art. 87 ust. 1a pozwala na drobne, nieistotne zmiany oraz  

na przedstawienie dodatkowych informacji, o ile nie zmienią w istotny sposób treści oferty. 
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Omyłki 
 

Przepisy ustawy Pzp w art. 87 ust. 2 przewidują możliwość poprawiania oczywistych omyłek 

pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści 

oferty. 
 

Oczywista omyłka pisarska 

 

Zgodnie z komentarzem pod red. Tomasza Czajkowskiego: Przez oczywistą omyłkę pisarską 
należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone 
opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć omyłkę  
w przeprowadzaniu rachunku na liczbach przy obliczaniu ceny.61 Pojęcie oczywistej omyłki 

pisarskiej było wielokrotnie analizowane zarówno przez Zespół Arbitrów, jak również Krajową 

Izbę Odwoławczą. Zgodnie z wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-611/05 

Istotą uznania dokonanej omyłki za oczywistą jest możliwość jej stwierdzenia bez specjalistycznej 
wiedzy oraz jej bezsporność. (…) Oczywistość omyłki powoduje też, że natychmiast niewątpliwe 
jest, jaka powinna być treść konkretnego zapisu. Z kolei w wyroku z dnia 3 października 2006 r., 

sygn. akt UZP/ZO/0-2555/06 Zespół Arbitrów uznał, iż za oczywistą omyłkę pisarską w świetle 
art. 87 pzp uznać należy uchybienia o charakterze oczywistym, których poprawienie z jednej 
strony nie może prowadzić do zmiany oferty, z drugiej zaś muszą one być widoczne na pierwszy 
rzut oka bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Brak definicji 
ustawowej oczywistej omyłki pisarskiej powoduje potrzebę odwołania się do potocznego 
zwykłego rozumienia tego pojęcia. Oczywistą omyłką pisarską będzie więc niewłaściwe użycie 
wyrazu, mylna jego pisownia, błąd gramatyczny itp. Ponadto stanowisko zawarte w wyroku  

z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1098/06 potwierdza, iż oczywistą omyłką 
jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna 
podobna usterka w tekście (…) także wówczas, gdy oczywistość omyłki nie jest widoczna w treści 
(…), jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów,(…) - jest  
to oczywista omyłka. Kontynuacją przyjętej linii orzeczniczej jest wyrok KIO z dnia 17 stycznia 

2008 r., sygn. akt. KIO/UZP 77/07 uznający, iż: oczywista omyłka jest pewnym rodzajem 
niedokładności, przypadkowym przeoczeniem czy też oczywistym błędem pisarskim, który polega 
na mylnym użyciu wyrazu, jego pisowni albo tez opuszczeniu jakiegoś wyrazu. 
 

Ponadto należy zaznaczyć, iż jako poprawienie omyłki pisarskiej nie można uznać wprowadzenia 

takiej zmiany, która zmieniałaby treść oświadczenia woli. Takie stanowisko zostało potwierdzone 

w doktrynie. Tym samym należy zgodzić się z twierdzeniem, że za oczywistą omyłkę nie może być 
uznana taka zmiana w tekście oferty, która prowadzi do zmiany jej treści.62 Jak słusznie wskazuje 

P. Granecki – ważnym jest, aby w wyniku tej czynności [poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej] 
nie zmieniła się treść oferty w sensie treści oświadczenia woli wykonawcy.63 KIO w wyroku z dnia 
21 grudnia 2007 r., sygn. akt KIO/UZP 1436/07, KIO/UZP 1451/07 podtrzymała powyższe 

stanowisko. 
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Oczywista omyłka rachunkowa 

 

Oczywistą omyłką rachunkową jest błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniach, polegający 

na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, który da się poprawić 

wyłącznie w jeden sposób, co potwierdza orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej  

z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt BDF1/4900/61/68/RN-19/11/03 Oczywistą omyłkę 
rachunkową stanowi błąd w obliczeniach popełniony przez wykonawcę, który da się poprawić 
wyłącznie w jeden sposób, nie budzący żadnych wątpliwości. Pojęcie oczywistej omyłki 
rachunkowej było wielokrotnie definiowane przez KIO. Zgodnie z wyrokiem KIO  

z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt KIO 2162/11 Omyłka rachunkowa stanowi wynik 
błędnego działania na liczbach, działania arytmetycznego. Z kolei w wyroku KIO z dnia 1 września 

2011 r., sygn. akt KIO 1787/11 Izba stwierdziła, że w odróżnieniu od oczywistej omyłki pisarskiej, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1) p.z.p. omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko 
wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom 
dotyczącym prostych działań na małych liczbach. Dla uznania, że omyłka rachunkowa  
ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń 
zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej 
jednoznacznego stwierdzenia. Potwierdza to wyrok KIO z dnia z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt  
KIO/UZP 2593/10 W szczególności "oczywistość" omyłki rachunkowej winna być możliwa  
do ustalenia na podstawie oferty. 
 

Należy podkreślić, iż zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe może skorzystać z zasad 

określonych w uchylonym art. 88 ustawy Pzp. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 maja 2010 r., 

sygn. akt KIO/UZP 636/10 Uchylone przepisy art. 88 p.z.p. mogą stanowić dyrektywę w zakresie 
możliwych sposobów poprawiania omyłek rachunkowych, lecz nie mogą być traktowane jako 
wyłączny katalog oczywistych omyłek rachunkowych w rozumieniu obecnego art. 87 ust. 2  
pkt 2 p.z.p. Ponadto, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1/09 
wykorzystanie przez Zamawiającego reguł określonych w uchylonym przepisie art. 88 ust. 1 
ustawy nie stanowi naruszenia art. 87 ust. 2 ustawy, gdyż w obecnym stanie prawnym, to do 
obowiązków Zamawiającego należy określenie sposobu poprawy oczywistych omyłek 
rachunkowych i brak jest prawnego zakazu określenia takiego sposobu na zasadach 
wynikających z różnych przyjętych reguł dokonywania korekt, w tym zakresie jednak Izba 
wskazuje na postulat zawarcia w siwz stosownych informacji przez Zamawiającego, w celu 
zapoznania wykonawców z zasadami poprawiania omyłek. 
 

Omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

 

Następnym rodzajem omyłek są omyłki określone w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przywołany 

artykułu został dodany nowelizacją z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058), która weszła  

w życie od 24 października 2008 r. Celem wprowadzenia powyższego uregulowania prawnego 

było ograniczenie sytuacji, w których korzystne cenowo oferty podlegały odrzuceniu z uwagi  

na fakt, iż pojawiały się w nich mało znaczące błędy niemożliwe jednak do poprawienia na mocy  
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określonych ustawowo zasad. A zatem rozwiązanie to miało przyczynić się do zmniejszenia liczby 

odrzucanych ofert, jak również w konsekwencji do ograniczenia liczby unieważnianych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.64 
 

 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010 r., sygn. akt XII GA 

429/09 artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków 
odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów 
niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w 
pojęciu „omyłki". 
 

Obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest poprawa omyłek 

innych niż oczywiste pisarskie lub rachunkowe, które spełniają łącznie dwa określone w przepisie 

warunki: polegają na niezgodności oferty z SIWZ oraz nie powodują istotnych zmian w treści 

oferty. 
 

Spełnieniem warunku pierwszego będzie niezgodność oferty z SIWZ. Niezgodność z SIWZ 

oznacza niezgodność z każdym elementem specyfikacji wymienianym w art. 36 ustawy Pzp.  

W szczególności będą to niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, ze wzorem umowy 

(istotnymi postanowieniami umowy), wymaganiami co do terminów. Poprawieniu ulegają 

wyłącznie niezgodności niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Należy pamiętać,  

że o istotności zmian decyduje konkretny stan faktyczny. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego 

w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII Ga 102/09 kwalifikator „istotnych zmian",  
o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., należy odnosić do całości treści oferty  
i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość 
oferty. Ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną 
zmianę w treści oferty, musi być dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To co  

w ramach danego zamówienia może prowadzić do istotnej zmiany w treści oferty, nie musi 

rodzić takiego efektu przy ocenie ofert innego podobnego postępowania. W związku  

z powyższym pojęcie „istotności zmiany treści oferty" należy rozpatrywać w kontekście danego 

stanu faktycznego, sytuacji wykonawców w postępowaniu, jak również biorąc pod uwagę 

wymogi SIWZ co do treści oferty i wynikające z nich skutki dla oceny ofert. Może się zatem 

zdarzyć, iż w jednej sprawie ta sama rzecz zostanie zakwalifikowana jako istotna omyłka 

niepodlegająca poprawieniu, natomiast w innej sprawie zostanie potraktowana jako omyłka 

nieistotna podlegająca poprawieniu. 
 

Sam fakt, iż omyłka dotyczy ceny (istotnego elementu oferty) nie powoduje, że ma ona charakter 

istotny w stosunku do całej oferty. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt 

KIO/UZP 34/09 poprawiając omyłkę można ingerować w cenę oferty, co wynika jednoznacznie  
z brzmienia całego art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Podobnie wyrok KIO z dnia 23 marca 2011 r., sygn. 

akt KIO 522/11 Norma zawarta w art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. ma charakter nieostry i oceny. Jednak 
w okresie obowiązywania przywołanego przypisu orzecznictwo Izby wypracowało pogląd, 
zgodnie z którym właściwym punktem odniesienia przy ocenie dopuszczalności dokonania 
poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez wykonawcę 
świadczenia. Sama okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć elementów przedmiotowo istotnych 
umowy (essentialia negotii) lub elementów uznanych za istotne przez zamawiającego, a nawet 
fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie przez zamawiającego od dokonania poprawy. Poprawienia oferty  
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zamawiający jest zobowiązany dokonać w szczególności wtedy, gdy sposób w jaki ma być 
dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę. Podkreślić trzeba,  
że tak ukształtowana interpretacja art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. realizuje cel zamierzony przez 
ustawodawcę. Ratio legis przywołanego przepisu jest wyłączenie możliwości odrzucenia ofert  
z powodu błahych uchybień w jej treści. W przypadku wielu postępowań na treść oferty składa się 
wiele dokumentów - gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - częstokroć kosztorysy 
o licznych pozycjach. Mnogość danych powoduje, że możliwość popełnienia błędu jest wysoce 
prawdopodobna. Błędy te następują częstokroć z powodu przeoczenia, skutkiem uwarunkowań 
technicznych programu komputerowego wykorzystywanego przez wykonawcę lub ujęcia 
wartości jednej pozycji w cenie innej pozycji z nią związanej. Każda ze wskazanych sytuacji może 
mieć charakter omyłki, podlegającej ocenie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. 
 

Aby ocenić czy dana omyłka ma charakter istotny należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 

konsekwencje poprawienia oferty wykonawcy. Omyłka ta powinna mieć taki charakter, by 
czynności jej poprawienia zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy. 

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1277/08 dopuszczalne 
wydaje się dokonanie zmian w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez 
wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje 
w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony 
zamawiającego lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.  
 

Co do zasady należy przyjąć szerokie rozumienie terminu omyłka użytego w ww. przepisie. 

Omyłką będą zarówno błędy w przygotowaniu oferty i odpowiednim, prawidłowym wyrażeniu 

jej treści popełnione przez wykonawcę, jak też pominięcia (np. wynikające z zapomnienia) w 
wypełnieniu czy przedłożeniu wszystkich elementów oferty. Podstawową przesłanką 

warunkującą zastosowanie powołanego przepisu jest więc stopień „istotności" zmian w treści 

oferty, których dokonania wymagałoby doprowadzenia do stanu zgodności oferty z SIWZ.  

 

O poprawieniu innych omyłek wskazywanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 zamawiający informuje 

niezwłocznie po dokonaniu takiej czynności wykonawcę, którego oferta ulegała poprawieniu.  

 

 

Odrzucenie oferty 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

1. jest niezgodna z ustawą; 
 

Pojęcie „ustawa” odnosi się do ustawy Pzp. Oferta złożona w postępowaniu będzie niezgodna  
z ustawą w szczególności, gdy będzie np.: złożona w obcym języku gdy nie dopuszczono jej 

złożenia w innym języku; gdy oferta będzie złożona w innej formie niż dopuszczona np. 

elektronicznie, gdy dopuszczona byłą forma pisemna; gdy wykonawca w postępowaniu złoży 

dwie oferty. Poniżej przykładowe orzeczenia KIO wskazujące na obowiązek odrzucenia lub 

zaniechanie odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1: 

• Powołanie się na art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. w przypadku, gdy złożona w postępowaniu 
oferta będzie naruszać zasady ustawowe, rodzi niezbędność odniesienia się  
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do poszczególnych przepisów ustawy regulujących określone zasady, a także może 
powodować konieczność odniesienia się również do innych przepisów z uwagi  
na konieczność skonkretyzowania danego naruszenia i wykazania wyczerpania przesłanek 
go potwierdzających. (wyrok z dnia 26 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2476/10); 

• Skoro zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej oferty, a wymóg ten 
koresponduje z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 82 ust. 2 p.z.p.,  
to niezachowanie tego wymogu, aktualizuje po stronie zamawiającego obowiązek 
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. (wyrok z dnia 8 lutego 2011 r., 

sygn. akt KIO 156/11). 

• Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 28 września 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2016/10 Złożenie 
dwóch ofert w postępowaniu przez dwa różne Konsorcja, w których uczestniczy ten sam 
wykonawca, jest naruszeniem art. 82 ust. 1. Złożenie dwóch ofert przez tego samego 
wykonawcę skutkuje ich odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień 
publicznych. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego wykonawcę będzie 
skutkowało koniecznością odrzucenia przez zamawiającego wszystkich z nich jako 
niezgodnych z ustawą, gdyż złożenie każdej będzie złamaniem przepisu art. 82 ust. 1 
(Prawa zamówień publicznych). Orzecznictwo krajowe wskazuje również na obowiązek 
odrzucenia ofert, w których ten sam podmiot jest jednym z wykonawców składających 
ofertę wspólną albo gdy podmiot składa jedną z ofert samodzielnie, a kolejną wraz  
z innymi wykonawcami. 

• Zgodnie z wyrokiem KIO  z dnia 10 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 895/08 Nie można 
uznać za zasadne twierdzenie, że wybrana oferta jest niezgodna z ustawą, z uwagi na fakt, 
iż ofertę podpisał członek zarządu ustanowiony jednocześnie pełnomocnikiem  
do dokonywania określonych w pełnomocnictwie rodzajowo czynności prawnych. 

• Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 1 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 853/08 Złożenie 
większej liczby ofert przez tego samego wykonawcę będzie skutkowało koniecznością 
odrzucenia wszystkich z nich, jako niezgodnych z ustawą. Dotyczy to również sytuacji, kiedy 
wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą - wspólnie z innymi wykonawcami. 

• Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 

74/05 Sama okoliczność zamieszczenia w ofercie informacji wynikających z wymagań 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zostały negatywnie zweryfikowane 
przez zamawiającego jako niestanowiące tajemnicy jego przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów wskazanych w art. 96 ust. 4 Pr.z.p., nie może jeszcze automatycznie przesądzać 
kwalifikacji takiej oferty jako niezgodnej z ustawą. W ocenie samego oferenta 
zamieszczone przez niego informacje, w wykonaniu wymagań wynikających ze specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a będące też treścią oferty na podstawie art. 82 ust. 3 
Pr.z.p., stanowiły tajemnicę jego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem stanu wiedzy  
i świadomości oferenta i z pewnością nie mogły świadczyć o niezgodności oferty z ustawą. 
Późniejsza, nawet negatywna, weryfikacja przez zamawiającego charakteru tych 
informacji, jako niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, nie pozwala na traktowanie 
całej oferty jako niezgodnej z ustawą. Takiej kwalifikacji oferty nie może przesądzać 
subiektywny stan wiedzy i świadomości oferenta odnośnie do charakteru zastrzeżonych  
w niej informacji, a jedynie obiektywne okoliczności świadczące o niezgodności oferty  
z ustawą. Wymagałoby to jednak wskazania okoliczności przesądzających taką 
niezgodność. 
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2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

 

Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia to taka, która jest 

sporządzona w inny sposób niż przewidują to postanowienia SIWZ. Inność polega m.in.  

na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia, który nie odpowiada określonemu w SIWZ,  

co do zakresu, ilości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. Należy podkreślić, iż niezgodność treści oferty z treścią SIWZ nie może 

polegać na niezgodności jedynie formalnej, niemającej znaczenia merytorycznego dla treści 

oferty. Podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, może stanowić jedynie treść merytoryczna danej oferty. Podstawa  

do stwierdzenia niezgodności ze specyfikacją może wynikać np. z zaproponowania przedmiotu 
zamówienia lub sposobu jego realizacji odmiennego od wymaganego przez zamawiającego. 

Uchybienia dotyczące formy oferty nie mogą stanowić podstaw do jej odrzucenia. Przykładowo 

można wskazać następujące orzeczenia KIO przedstawiające przykłady uchybień formalnych: 

• Art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, 
a contrario należy przyjąć, że nie może on stanowić podstawy odrzucenia oferty w razie 
niezgodności formy oferty z postanowieniami specyfikacji. (wyrok z dnia 27 lutego 2009 r., 

sygn. akt KIO/UZP 173/09); 

• Nie dołączenie do oferty wzoru umowy nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., skoro w formularzu ofertowym wykonawca 
oświadcza, że akceptuje treść umowy. (wyrok KIO z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt KIO/

UZP 549/09); 

• Brak poświadczenia gwarancji za zgodność z oryginałem jest zarzutem o charakterze 
formalnym, niemającym wpływu na fakt złożenia oświadczenia woli przez gwaranta. 
(wyrok KIO z dnia 19 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 909/08; KIO/UZP 910/08; KIO/

UZP 911/08; KIO/UZP 912/08; KIO/UZP 913/08); 

• Nie stanowi wystarczającej podstawy do odrzucenia oferty konsorcjum sposób jej złożenia 
w formie kolejno ponumerowanych luźnych kart, opatrzonych spisem treści, na tej 
podstawie, że zamawiający wymagał zabezpieczenia przed zdekompletowaniem. 
Uchybienia formalne oferty nie stanowią o niezgodności z treścią SIWZ i nie skutkują 
odrzuceniem oferty. (wyrok KIO z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 460/08); 

• Niezgodność oferty ze SIWZ co do formy dokumentu wymaganego zgodnie  
z postanowieniami SIWZ nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 p.z.p. Fakt nieumieszczenia sformułowania "akceptuje" przy własnoręcznych 
podpisach osób upoważnionych do reprezentowania konsorcjum nie stanowi przesłanki  
do odrzucenia oferty, gdyż złożenie własnoręcznych podpisów na dokumencie spełnia 
wymagania co do zachowania formy pisemnej, zaś brak słów "akceptuje" może stanowić 
jedynie o niezgodności dokumentu z SIWZ co do formy, a nie treści. (wyrok KIO  

z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 44/08; KIO/UZP 46/08; KIO/UZP 57/08) 

• Umieszczenie na kopercie zewnętrznej oznaczenia firmy oferenta nie może stanowić 
podstawy do wykluczenia wykonawcy czy też odrzucenia jego oferty, gdyż nazwa firmy  
nie stanowi treści oferty. Trudno uznać czynność polegającą na umieszczeniu nazwy firmy  
na zewnętrznej kopercie oferty za sprzeczną z prawem. Przepisy ustawy - Prawo zamówień 
publicznych nie przewidują żadnego negatywnego skutku dla wykonawcy, który składając 
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ofertę nie zastosuje się do zaleceń zamawiającego w zakresie zasad opakowania nośnika 
oferty. (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0-969/07); 

• Postanowienia SIWZ, które nakładają na wykonawców składających ofertę obowiązek, aby 
podpisy złożone przez wykonawcę na formularzu oferty (przyjęta forma oświadczenia woli) 
były opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną z używaną formą 
podpisu, są wymaganiami, co do formy a nie treści oferty i mają jedynie charakter 
instrukcyjny, z którymi ustawa p.z.p. nie wiąże negatywnych skutków prawnych. Brak 
umieszczenia pieczęci imiennej, bądź umieszczenie parafy zamiast wymaganego podpisu 
można rozpatrywać jedynie w kontekście naruszenia formy, które nie powoduje odrzucenia 
oferty. (wyrok KIO z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 813/08); 

• Zamieszczenie na poszczególnych stronach oferty parafy, a złożenia parafy  
na poszczególnych stronach oferty Zamawiający nie żądał, nie skutkuje nieważnością 
oferty. (wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1383/08); 

• Do błędów w zakresie formy oferty zalicza się np. brak numeracji stron, brak trwałego 
spięcia oferty, brak pieczęci, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem czy brak 
podpisu na każdej stronie oferty. (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 

1175/08). 
 

Niewątpliwie uchybieniem formalnym nie jest zaniechanie wskazania nazw, symboli  

i szczegółowej konfiguracji parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu  
czy zaproponowanie innej technologii niż dopuszczona przez zamawiającego. Podstawą  

do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ może być opisanie ceny wykonania zamówienia  

w innych sposób niż określony w SIWZ czy wskazanie dłuższego terminu wykonania zamówienia. 

Poniżej przedstawiono kilka orzeczeń KIO ilustrujących przesłanki odrzucenia lub zaniechania 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

• Chociaż Zamawiający w części "instrukcyjnej" specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nie wskazał, że w ofercie należy podać producenta m.in. oferowanego oprogramowania, 
wynika to z treści formularzy, zgodnie z którymi należało przygotować ofertę - tabeli 
zawartej w formularzu cenowym. Odwołujący też tych producentów wskazał, z tym,  
że w poz. 22, jak następnie stwierdził w wyjaśnieniach - błędnie. Wbrew twierdzeniu 
Odwołującego wpis ten nie ma jedynie charakteru informacyjnego, lecz jest częścią 
oświadczenia określającego, nawet jeśli tylko częściowo, przedmiot oferty. Jest on również 
dla obu Stron obligatoryjny, gdyż Odwołujący nie mógłby dostarczyć, a Zamawiający 
odebrać oprogramowania wytworzonego przez innego producenta niż to wynika z treści 
oferty. Tymczasem, jak wynika z ustaleń, takie oprogramowanie nie istnieje i nie będzie 
przez pana Nowaka wytworzone, zatem Odwołujący nie będzie w stanie zrealizować 
świadczenia w tym zakresie. Oferta nie podlega w tym zakresie poprawieniu, chociaż 
zasadniczo nie ma przeszkód, by Zamawiający posiłkował się informacjami otrzymanymi 
od wykonawcy, gdyż "inna omyłka", o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie musi być, jak w punkcie 1 i 2 tego przepisu, omyłką oczywistą,  
a więc taką, której sposób poprawienia "sam się narzuca" Zamawiającemu. Jednak, jak 
wskazano powyżej, przedmiotowa informacja stanowi część oferty i jej zmiana, byłaby 
zmianą dotyczącą przedmiotu świadczenia, a więc istotną. Z tego też powodu uznaje się  
w orzecznictwie i piśmiennictwie, iż podany w ofercie producent i model oferowanego 
urządzenia albo wersja oprogramowania co do zasady (poza pewnymi wyjątkami, które  
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w tym przypadku nie zachodzą) nie podlega poprawieniu ani jako omyłka pisarska, ani 
inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO/ UZP 1105/11); 

• Izba uznaje, że treść wymaganych specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu stanowi 
merytoryczną treść oferty poprzez wskazanie nazw, symboli i szczegółowej konfiguracji 
parametrów technicznych konkretnego zaoferowanego sprzętu. Brak powyższych 
informacji uniemożliwia ustalenie, jaki sprzęt jest zaoferowany przez wykonawcę,  
a w konsekwencji rzeczywiste badanie zgodności treści oferty z treścią siwz w zakresie 
zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, że są to informacje określające 
wprost przedmiot oferty i składające się na jej treść, natomiast nie są to oświadczenia  
lub dokumenty mające potwierdzić, że oferowany sprzęt spełnia wymogi postawione przez 
zamawiającego. W szczególności Izba nie podziela stanowiska odwołującego, że jedynie 
informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy składają się na treść oferty. Należy zauważyć, 
że powołany przepis wskazuje jedynie na zakres informacji podlegających ogłoszeniu 
podczas sesji otwarcia ofert i w istocie nie reguluje kwestii zawartości merytorycznej 
oferty. Pogląd odmienny prowadziłby w konsekwencji do stwierdzenia dopuszczalności 
złożenia oferty bez wskazania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zważywszy,  
że przedmiotowe informacje stanowią treść oferty, objęte są one regulacjami art. 87 ust. 1 
ustawy, zatem zasadne jest uznanie, że nie ma do nich zastosowania przepis art. 25 ust. 1  
i art. 26 ust. 3 ustawy, a tym samym zarzut zaniechania ich zastosowania jest 
nieuprawniony. Izba zauważa przy tym, że wymóg opisania, poprzez specyfikacje 
techniczne, oferowanego przedmiotu dostaw wynika wprost z postanowień siwz,  
a ustalenia tego nie zmienia fakt, iż został on sformułowany nie w formularzu oferty, lecz 
załączniku do niej oraz w instrukcji dla wykonawców w części mającej określać opis 
warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych dokumentów. Wobec powyższego, 
Izba uznaje, że decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego w częściach,  
w których została złożona, jest uzasadniona przepisem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 
(wyrok KIO z dnia 28 marca 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 542/11); 

• Jak wynika z postanowień pkt 4.1. siwz zamawiający wymagał, aby Etap I zamówienia 
został wykonany do "nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2010 r."  
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz zawierał sformułowanie: 
"Oferowany przez nas termin realizacji pierwszego etapu to:......... 2010 r. Proponowany 
przez nas czas skrócenia realizacji pierwszego etapu dostawy wynosi,... dni." Wykonawca 
A. S.A. formułując treść oferty w przedmiotowym zakresie wypełnił powołany formularz 
treścią "Oferowany przez nas termin realizacji pierwszego etapu dostawy to: 15.08.2010. 
Proponowany przez nas czas skrócenia realizacji pierwszego etapu wynosi 5 dni." Powyższe 
oświadczenie woli w ocenie Izby należy odczytywać z zastosowaniem reguły wykładni na 
podstawie art. 65 kodeksu cywilnego mającego zastosowanie na podstawie art. 14 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawca w pierwszym zdaniu wskazał na 
termin 15 sierpnia 2010 r. określony postanowieniami specyfikacji jako termin, którego nie 
można przekroczyć, natomiast w kolejnym zdaniu zadeklarował skrócenie powyższego 
terminu określonego datą kalendarzową, o pięć dni. W konsekwencji zadeklarowanym 
terminem realizacji pierwszego etapu dostawy jest dzień 10 sierpnia 2010 r., jakkolwiek 
data ta nie została wprost podana w ofercie. Tym samym Izba nie podziela stanowiska 
odwołującego, jakoby w ofercie przystępującego wskazano dwa różne terminy. (wyrok KIO 

z dnia 5 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1223/10); 
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• Możliwość składania oferty wariantowej uzależniona jest od decyzji samego 
Zamawiającego, a nie od woli wykonawców ubiegających się o zamówienie. Ponadto 
złożenie oferty wariantowej polega na tym, że zamawiający wprowadza do SIWZ 
szczegółowy opis sposobu przedstawienia tej oferty, czyli przynajmniej jej minimalne 
warunki, związane z alternatywnym sposobem wykonania przedmiotu zamówienia. Biorąc 
pod uwagę postanowienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego dotyczy złożone i rozpatrywane przez Izbę odwołanie, Zamawiający nie dopuścił  
w nim możliwości składania ofert wariantowych. Wprowadził wprost zakaz składania 
takich ofert, a w przypadku zaproponowania alternatywnego rozwiązania ofertowego 
przez wykonawcę przewidział skutek w postaci odrzucenia oferty.  (wyrok KIO z dnia  

25 maja 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 628/09). 

 

 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 
Na zamawiającym ciąży obowiązek odrzucenia ofert, stanowiących w swym założeniu czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji bądź naruszających postanowienia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów. Potwierdza to wyrok KIO z dnia 14 września 2010 r., 

sygn. akt KIO 1874/10 To na Zamawiającym ciąży obowiązek odrzucenia ofert, stanowiących  
w swym założeniu czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bądź naruszających 
postanowienia ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 

jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ust. 2 wskazanego 

artykułu znajduje się katalog czynów nieuczciwej konkurencji, jednakże katalog ten nie  

ma charakteru wyczerpującego. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku  

z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt VAca 371/07 ocena czynów występujących w działalności 
gospodarczej nie podpadających pod żaden szczególny przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i wyliczenie zawarte w art. 3 ust. 2, powinna być prowadzona na podstawie regulacji 
art. 3 ust. 1 u.z.n.k. 
 

Dla wykazania więc przesłanek zajścia czynu nieuczciwej konkurencji niezbędne jest 
stwierdzenie, że dany wykonawca składając ofertę:  

1. działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz 

2. działanie to zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2008 r. (Ca 108/08): 

Dla przypisania naruszycielowi odpowiedzialności z art. 3 u.z.n.k. konieczne jest prowadzenie 
przez niego działalności gospodarczej, i musi to być działalność konkurencyjna(…) Istotą czynu 
nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. jest uzyskanie dla siebie korzyści kosztem rywala 
rynkowego. 
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Na uwagę zasługuje dyspozycja art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 

konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą zakazane są porozumienia, których celem  
lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji  
na rynku właściwym, polegające w szczególności na: uzgadnianiu przez przedsiębiorców 
przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego 
organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 

Zacytowany powyżej przepis opisuje przesłanki wystąpienia tzw. zmowy przetargowej, która jako 

działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Porozumienia noszące znamiona tzw. zmowy przetargowej są obarczone sankcją nieważności  

na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaś czynność prawna 

jaką jest złożenie ofert w takiej sytuacji jest obarczona sankcją nieważności na podstawie  

z art. 58 § 1 kc.  

 
W doktrynie oraz judykaturze zgodnie definiuje się tzw. zmowę przetargową jako praktykę 

polegającą na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez 

przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert (tak wyrok KIO  

z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt KIO/1874/10 oraz wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. 

akt 2766/10). Ustawodawca przewidział, że przedmiotem niedozwolonego porozumienia mogą 

być wszelkie warunki składanych ofert, zarówno istotne, jak też mniej istotne. Wskazuje się,  

iż istotną cechą tego rodzaju porozumienia jest koordynacja zachowań przedsiębiorców nie  
w drodze nałożenia prawnie wiążącego obowiązku wspólnego działania, lecz przez świadome 
wskazanie sposobu współdziałania, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt VI ACa 185/06). 
Jednocześnie, aby stwierdzić istnienie porozumienia między przedsiębiorstwami, każdorazowo 

konieczne jest wykazanie, że określone decyzje podjęte przez przedsiębiorców (wykonawców) 

nie były samodzielne, lecz w uzgodnieniu podjętym w jakiejkolwiek formie (umów czy też innych 

porozumień podjętych w formie uzgodnionej praktyki). 

 

 

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 
Należy podkreślić, iż zamawiający decyzję o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny 

może podjąć po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym niżej mowa 
jest w niniejszym poradniku. Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać jedynie ofertę z ceną 

niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Ceną 

rażąco niską będzie zatem wyłącznie cena znacząco odbiegająca od cen rynkowych przyjętych dla 

danego przedmiotu zamówienia, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów 

wytworzenia konkretnej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 

7 października 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2081/10 o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, 
gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie przez wykonawcę umowy 
byłoby dla niego nieopłacalne. Niemniej dla stwierdzenia, że cena jest rażąco niska, nie jest 

wystarczające matematyczne określenie, że cena odbiega o określoną wartość (np. 30%, 40%, 

czy 65%) od ceny innego wykonawcy, składającego ofertę w postępowaniu. Wszystko zależy  
od okoliczności faktycznych i wyjaśnień wykonawcy, a także stanowiska KIO.  

 

 

 

 

 

 



94 

 

D I A L O G  K O N K U R E N C Y J N Y  K R O K  P O  K R O K U  

Z jednej strony oferta za 1 grosz nie została uznana za ofertę z rażąco niską ceną.  

W postępowaniu na kompleksową obsługę bankową wraz z kredytem obrotowym wykonawca 

zaoferował cenę ryczałtową za jeden miesiąc realizacji zamówienia w wysokości 0,01 zł, co daje 

0,60 zł za cały okres realizacji zamówienia. (wyrok KIO z dnia 30 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 
1483/10). Z drugiej strony ofertę za 2.752,32 zł już za taką uznano. W postępowaniu na najem 

samochodów osobowych wykonawca zaoferował cenę 2,752.32 zł brutto. Według KIO cena 

zaoferowana przez wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia była ceną nierealistyczną, 

niewiarygodną i oderwaną całkowicie od realiów rynkowych (wyrok KIO z dnia 19 stycznia  

2011 r., sygn. akt KIO 39/11). 
 

 

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

 
Ustawodawca wskazuje w tym miejscu przypadek, w którym wykonawca wykluczony  

w pierwszym etapie postępowania, składa ofertę, pomimo iż nie został zaproszony do składania 

ofert. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 27 lutego 2012, sygn. akt KIO 218/12 hipotezą normy 
zawartej we wskazanym przepisie objęta jest okoliczność, w której wykonawca został wykluczony 
z postępowania lub nie zaproszono go do składania ofert, a mimo to składa ofertę, co oznacza,  
iż norma ma zastosowanie jedynie w postępowaniach dwuetapowych, w których najpierw 
następuje ocena wykonawców, która determinuje możliwość złożenia oferty. Należy podkreślić, 

 iż omawiana przesłanka odrzucenia oferty aktualizuje się w postępowaniach wieloetapowym,  
a zatem m.in. w dialogu konkurencyjnym. 

 

 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
 
Pod pojęciem obliczenia ceny oferty należy rozumieć nie tylko operacje wykonywane na liczbach, 

ale także ustalenie wielkości - w tym wysokości stawki podatku VAT przy obliczaniu ceny oferty. 

Dlatego wskazanie przez wykonawcę w ofercie błędnej stawki podatku VAT należy do kategorii 

błędu w obliczeniu ceny uzasadniającego odrzucenie oferty wykonawcy. Potwierdza  

to orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz KIO:  

• Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku  
od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek 
wystąpienia omyłki (art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.). (Uchwała Sądu Najwyższego  
z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 53/11); 

• Podanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym 
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., o ile brak jest ustawowych przesłanek poprawienia 
omyłki. (wyrok KIO z dnia 13 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 190/12); 

• Konsekwencją uznania zastosowanych stawek VAT za niewłaściwe, niezgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa, jest odrzucenie przez Zamawiającego oferty  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny. 
Zamawiający w świetle dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. ma uprawienie do weryfikacji 
zaoferowanej ceny pod kątem ustalenia, czy nie zawiera ona błędu w obliczeniu ceny  
w zakresie określenia właściwej stawki VAT. (wyrok KIO z dnia 10 stycznia 2012 r.,  

sygn. akt KIO 2794/11); 
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Podanie przez wykonawcę błędnej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu 
ceny oferty uzasadniający odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Zamawiający 
zobowiązany jest do badania prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT i do odrzucenia 
oferty wykonawcy, który do obliczenia ceny oferty przyjął stawkę nieprawidłową. (wyrok KIO  
z dnia 20 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 270/12). 

 
 

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

 
O poprawieniu innych omyłek wskazywanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający 

informuje niezwłocznie po dokonaniu takiej czynności wykonawcę, którego oferta ulegała 

poprawieniu. Nie ma przy tym obowiązku informowania pozostałych wykonawców, którzy o tym 

fakcie dowiedzą się dopiero wskutek uzyskania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
gdzie oferty, w których możliwe było poprawienie omyłek, zostaną przedstawione jako 

niepodlegające odrzuceniu. Poprawienie omyłek innych niż oczywiste ma istotne znaczenie. 

Wykonawca, którego oferta podlegała w tym zakresie zmianom, może bowiem nie zgodzić się  

na jej dalsze rozpatrywanie. Ustawa Pzp w art. 89 ust. 1 pkt 7 wymaga, aby wyrażenie zgody 

nastąpiło w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia. Zgoda taka nie może być przy  

tym domniemana. Mimo braku obowiązku, za właściwe należałoby więc uznać poinformowanie 

wykonawcy o tym terminie, a także o tym, że w przypadku braku jego reakcji, oferta zostanie 

odrzucona. Takie stanowisko zostało wyrażone w licznych orzeczeniach KIO. Przykładowo można 

wskazać na wyrok KIO z dnia 7 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1094/09, gdzie Izba wskazała, 

że przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zobowiązuje Zamawiającego do niezwłocznego 
zawiadomienia wykonawcy, którego oferta została poprawiona. Przepisy p.z.p. nie wskazują,  
czy wykonawca ma w takiej sytuacji podjąć jakiekolwiek działania, w szczególności, czy ma złożyć 
odrębne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonaną poprawkę. Czynność 
poprawienia omyłki jest skuteczna z chwilą zawiadomienia o niej wykonawcy, zaś wykonawca 
może nie zgodzić się na poprawienie omyłki w terminie wskazanym w art. 89 ust. 1 pkt 7 p.z.p., 
co powoduje, że oferta podlega odrzuceniu. 
 

 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Jest to przesłanka odrzucenia oferty dotycząca w szczególności nieważności na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego np. w sytuacji gdy oferta została podpisana przez osoby 

nieumocowane do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu ją składającego  

czy w przypadku niezachowania przez wykonawcę formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. Poniżej przedstawiono orzeczenia KIO wskazujące, iż nie każde uchybienia związane 

z przepisami k.c. powodują automatyczne odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1  

pkt 8 ustawy Pzp: 

• Zgodnie z Art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym 
przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które 
obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane  
z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jak wynika z § 1 ww. przepisu prokura jest szczególną 
postacią pełnomocnictwa obejmującego swoim zakresie najszersze umocowanie  
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do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością przedsiębiorstwa  
(z ograniczeniami wynikającymi z przepisów szczególnych, np. Art. 1093 k.c.). Z pewnością 
złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 
podstawie przepisów ustawy mieści się w zakresie czynności pozasądowych, jakie  
są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Następnie § 2 powołanego przepisu 
stanowi, iż nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba  
że przepis szczególny stanowi inaczej. Tym samym oferta podpisana przez prokurenta 
samoistnego spółki, niezależnie od przewidywanego w statucie spółki sposobu  
jej reprezentacji, pozostaje ważna i wiąże spółkę względem osób trzecich. Natomiast 
ewentualne przekroczenie przez prokurenta przyznanych mu przez mocodawcę uprawnień 
ma znaczenie i rozpatrywane może być jedynie w stosunkach wewnętrznych spółki. (wyrok 

KIO z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1464/10); 

• O oświadczeniu woli złożonym w formie pisemnej mówimy w przypadku złożenia 
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść (art. 78 § 1 Kodeksu 
cywilnego). Przeszkody w uznaniu złożonej oferty za ważną nie może stanowić fakt,  
iż podpis Pana M. na drugiej stronie formularza ofertowego nie składa się z pełnego 
imienia i nazwiska, a jedynie z nazwiska. W tym miejscu skład orzekający pragnie 
zauważyć, za Naczelnym Sądem Administracyjnym, że "podpis jest charakterystycznym  
dla danej osoby znakiem graficznym wywodzącym się z jego imienia i nazwiska, niebędący 
koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem oraz znakiem czytelnym, pozwalający  
na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła". Nie ma także większego znaczenia 
miejsce, w którym taki znak graficzny, który uznać należałoby za podpis się znajduje.  
Bez względu czy jest to miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na formularzu  
do złożenia podpisu, czy też jest to inne miejsce w obrębie tego formularza, złożenie znaku 
graficznego składającego się z nazwiska, bez pieczęci imiennej spełnia przesłanki 
dokonania czynności, tj. złożenia pisemnego oświadczenia woli. W przedmiotowej sprawie 
znaki złożone na poszczególnych, pozostałych kartach oferty bez wątpienia natomiast 
pozwalają na zidentyfikowanie osoby, która je złożyła, a zatem pozwalają ustalić 
mocodawcę składanego oświadczenia woli (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 12 kwietnia 

2011 r., sygn. akt KIO 695/11); 

• Uchybienie co do miejsca złożenia podpisu może być jedynie oceniane w kategorii 
uchybienia o charakterze formalnym a nie merytorycznym i nie może stanowić podstawy 
do odrzucenia oferty. (wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2007 r., sygn. akt KIO/UZP 1442, 

1443/07). 

 

 

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny 
 
Zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielanie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z dyspozycją  

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z tym wskazać należy,  
że ustawodawca upoważnił zamawiającego do odrzucenia oferty w dwóch przypadkach:  
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gdy wykonawca w ogólnie nie składa wyjaśnień oraz w przypadku gdy wyjaśnienia wprost 

potwierdzają, iż zaoferowana cena jest ceną rażąco niską.  

 

Należy podkreślić, iż wezwanie o wyjaśnienia stanowi pewne domniemanie, że cena 
zaoferowana przez wykonawcę jest ceną rażąco niską. Zgodnie z wyrokiem KIO  

z dnia 12 października 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1415/09 Wystąpienie do wykonawcy w trybie 
art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p. o wyjaśnienie elementów mających wpływ na wysokość ceny stanowi 
domniemanie, że zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona ceny rażąco niskiej a zatem 
dowód na twierdzenie przeciwne spoczywa na wykonawcy, który w złożonych wyjaśnieniach 
winien wykazać, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za zaproponowaną 
przez siebie cenę (podobnie wyrok sądu okręgowego w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2005 r.). 
Podobnie w wyroku KIO z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 262/09 skład orzekający Izby 

podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie, zawarte w wyroku z dnia 5 stycznia  

2007 r., tj. że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające 
złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych: przekonujących,  
że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Uwzględniając powyższe, skład 
orzekający Izby uznał, że zdawkowe, ogólne i uniwersalnej wręcz natury wyjaśnienia 
odwołującego potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, co obligowało zamawiającego do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Należy bowiem uznać, że wszczęcie przez zamawiającego procedury 
wyjaśniającej (niezakwestionowane w terminie przez odwołującego) ustanawia domniemanie 
prawne zaoferowania przez wzywanego do złożenia wyjaśnień wykonawcę ceny rażąco niskiej. 
Wykonawca, poprzez swoje wyjaśnienia, domniemania tego nie obalił. 
 
W sytuacji gdy wykonawca na wezwanie zamawiającego złoży wyjaśnienia, zamawiający 

obowiązany jest do ich oceny zgodnie z dyspozycją art. 90 ust 2 ustawy Pzp tj. biorąc pod uwagę 

obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne  

dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej  

na podstawie odrębnych przepisów. Jak słusznie wskazuje KIO w swych orzeczeniach 

wymienione w ustawie kryteria oceny wyjaśnień nie stanowią katalogu zamkniętego. 

Wykonawcy wolno wskazać inne czynniki wskazujące na rzetelną kalkulację ceny ofertowej, pod 

warunkiem, że mają one charakter obiektywny.65 Zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia 22 czerwca 

1989 r., C-103/88, Fratelli Costanzo SpA v. Comune di Milano, niedopuszczalne – jako sprzeczne  
z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych – jest automatyczne, 

wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie 

ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny 

wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego), 

bez dania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna. Zgodnie z wyrokiem KIO  

z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 257/08 i KIO/UZP 258/08) w przypadku,  
gdy zaoferowana cena odbiega w sposób istotny od szacunkowej wartości przedmiotu 
zamówienia dokonanej przez Zamawiającego (ustawodawca nakazuje w art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 
przyrównać zaoferowaną cenę do przedmiotu zamówienia) Zamawiający w celu ustalenia czy 
zawarta w danej ofercie cena jest rzeczywiście ceną rażąco niską zobowiązany jest przeprowadzić 
procedurę wskazaną w art. 90 Pzp tj. zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając złożone 
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wyjaśnienia Zamawiający może uznać za właściwy taki sposób ukształtowania ceny, który wynika 
z czynników o obiektywnym charakterze (art. 90 ust. 2 Pzp). 
 

Ponadto, o rażąco niskiej cenie można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu 
reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco 
niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przykładem 
może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu lub wytworzenia albo oferowanie usług 
za symboliczną kwotę. (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2007 r., sygn. 

akt XIX Ga 3/07). Podobnie wyrok KIO z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. akt KIO 109/09 punktem 
odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej może być nie tylko wartość szacunkowa 
zamówienia, ale także specyfika i charakter oraz ceny ofert konkurencyjnych. Ponadto, zgodnie  

z wyrokiem KIO z dnia 29 lipca 2011 r., sygn. akt 1517/11 to ceny zawarte w ofertach złożonych 
w konkretnym postępowaniu odzwierciedlają rzeczywisty poziom cen rynkowych dla konkretnego 
zamówienia, kalkulowanych w tym samym czasie, a więc w konkretnych warunkach 
gospodarczych, a na kalkulacje mają wpływ zarówno te same uwarunkowania gospodarcze  
dla danego rynku, ale również kondycja poszczególnych przedsiębiorców, wobec tego są one 
doskonałym punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej. 
 

Nie jest możliwe odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny, oceniając tylko wybrane 

elementy oferty, ponieważ art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi o rażąco niskiej cenie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie zaś o rażąco niskiej cenie pewnej części oferty 

(wyrok KIO  z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 661/10 oraz wyrok KIO z dnia 11 marca 

2011 r., sygn. akt KIO 374/11). 

 
Wyjaśnienia wykonawcy powinny zostać złożone w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

Ustawodawca nie wskazał minimalnego terminu, niemniej powinien to być termin umożliwiający 

przygotowanie odpowiednich wyjaśnień. Potwierdza to wyrok KIO z dnia 21 lipca 2008 r.,  

sygn. akt KIO/UZP 691/08 Artykuł 90 ust. 1 p.z.p. nie wskazuje minimalnego ani maksymalnego 
terminu, jakiego Zamawiający obowiązany jest udzielić wykonawcom w celu umożliwienia  
im złożenia wyjaśnień, pozostawiając swobodę Zamawiającemu w tym przedmiocie. Termin ten 
powinien być tak określony, aby dawał rzeczywistą możliwość pozyskania dowodów  
i sporządzenia wyjaśnień przy uwzględnieniu złożoności elementów kalkulacyjnych ceny oraz 
okoliczności, na które może powołać się wykonawca zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy. 

 
 

Ocena ofert na podstawie kryteriów 
 
Zamawiający określając kryteria oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu związany jest nimi przez 

cały okres toczącego się postępowania. Jako gospodarz postępowania może kreować takie 
kryteria, w zależności od swoich potrzeb, jednakże nie może ich zmieniać ani dowolnie 

interpretować na etapie oceny ofert. Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców 

oraz uczciwej konkurencji przy interpretacji poszczególnych kryteriów należy kierować się 

literalnym brzmieniem postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w celu jednakowej 

oceny wszystkich wykonawców. Zamawiający w trakcie prowadzonego postępowania nie może 

stawiać dodatkowych kryteriów i arbitralnie oceniać ich spełnienie. 
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Wybór oferty najkorzystniejszej 
 

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach 

odrzuconych. Zamawiający nie informuje o wykonawcach wykluczonych, gdyż w postępowaniach 

wieloetapowych taka informacja zostaje przekazana po ocenie wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu. Zatem w dialogu konkurencyjnym informacja o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wysyłana do poszczególnych wykonawców nie zawiera, co do zasady, 

informacji o wykonawcach wykluczonych. Należy podkreślić, iż nie dotyczy to w zasadzie 

przypadków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, których przesłanki mogą zaistnieć dopiero 

na etapie badania i oceny ofert. 

 

Zamawiający podane wyżej informacje przekazuje niezwłocznie. Mimo iż brak ustawowej 
definicji niezwłoczności, zamawiający przekazuje tę informację tak szybko, jak to możliwe. 

Niewątpliwie, chociaż przepis wprost tego nie wskazuje, zawiadomienie powinno być przekazane 

wszystkim tego samego dnia. Wynika to przede wszytki z zasady równego traktowania 

wykonawców. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1915/10 

przepis art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu oferty 
najkorzystniejszej do zawiadomienia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których 
oferty zostały odrzucone, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Powyższy obowiązek 
zamawiającego wiąże się z zasadą jawności postępowania, zasadą zachowania w postępowaniu 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz ma na celu zapewnienie 
wykonawcom możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej. Należy podkreślić,  
że stanowisko zamawiającego powinno być wyrażone w sposób czytelny, niewprowadzający  
w błąd, umożliwiający wykonawcy odniesienie się do konkretnych przesłanek odrzucenia oferty  
i skorzystania z prawa do wniesienia odwołania. 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Wynika z tego, iż zakres informacji zamieszczonych  

na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie jest węższy,  

gdyż nie obejmuje informacji o wykonawcach wykluczonych, ofertach odrzuconych i terminie,  
do którego nie będzie zawarta umowa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby informacje 

zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie były 

tożsame z tymi przekazanymi wykonawcom. 

 
 

Wybór kolejnego wykonawcy  
 

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, o których mowa dalszej części niniejszego opracowania. 
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Należy jednak pamiętać, że możliwość podpisania umowy z kolejnym wykonawcą istnieje tylko w 

przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Jeśli wykonawca podpisze umowę, a następnie od niej odstąpi – nawet przed rozpoczęciem 
realizacji przedsięwzięcia (w przypadku niepozyskania finansowania), zamawiający w celu 

wyboru partnera prywatnego musi wszcząć kolejne postępowanie. W takim przypadku, 

zamawiający może wykorzystać informacje zdobyte podczas dialogu z wykonawcami tak długo, 

jak nie narusza to omówionej wyżej zasady poufności. 
 

 

Odwołanie 
 

Jeżeli wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują 

środki ochrony prawnej określone w ustawy Pzp (odwołanie do KIO oraz skarga na orzeczenie 

KIO do sądu okręgowego).  

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 3) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

Odwołanie wnosi się w terminie : 

 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane e-mailem lub faksem, albo w terminie 15 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 

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

 2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane e-mailem lub faksem, albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 

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

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie: 
 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest 

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

Na orzeczenie IKIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. 
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Czas  
zawarcia 
umowy  

Umowy 
 

Zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 

• nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub 
drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób -  

w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych; 

• nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub 

drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób -  

w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych. 

 

Jednakże w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze  

(art. 183 ustawy Pzp). 

 

Definicja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy PPP, 
składa się z trzech podstawowych elementów: 

• zobowiązania partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia oraz poniesienia 

w całości albo w części wydatków na jego realizację, lub poniesienia ich przez 

osobę trzecią, 

• zobowiązania podmiotu publicznego do uregulowania wynagrodzenia na rzecz 

partnera prywatnego, 

• zobowiązania stron do współdziałania w celu realizacji przedsięwzięcia, poprzez 

dokonanie podziału zadań, a w przypadku podmiotu publicznego - wyrażającego 

się także obowiązkiem wniesienia wkładu własnego. 

 

Umowa taka, zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy PPP określa również skutki nienależytego wykonania  

i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia 

partnera prywatnego. Dodatkowym elementem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

niezdefiniowanym w art. 7 ust. 1 ustawy PPP, ale wynikającym wprost z art. 1 ust. 2 tej ustawy, 

jest podział ryzyk pomiędzy strony umowy.66 Ponadto ustawa PPP reguluje również kwestie 

związane z wynagrodzeniem partnera prywatnego, określając, że wynagrodzenie to zależy 

przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są umowami cywilnymi, do których zastosowanie 

mają (poza regulacjami określonymi w ustawie PPP) przepisy ustawy Pzp oraz przepisy kodeksu 

cywilnego. Wskazuje na to art. 4 ustawy PPP odsyłający do art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie  

z którym: Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami" stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. Ponieważ ustawy PPP i Pzp regulują tylko kilka zagadnień dotyczących umów,  

w pozostałym zakresie odsyłają do przepisów k.c. zamawiający zarówno przy sporządzaniu treści 

umowy, jak i podczas zarządzania umową powinien mieć na uwadze postanowienia k.c. 
 

 

 

Umowa PPP 
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Okres 
obowiązywa-
nia umowy 

Zgodnie z art. 139 ust 2 i 3 ustawy Pzp umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Umowy są jawne  

i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej.  
 

Co do zasady umowy o zamówienie publiczne zawierane są na czas oznaczony (bez względu  

na jego długość). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ustawa dopuszcza zawarcie 

takiej umowy na okres nie dłuższy niż 4 lata. Jeżeli jednak: 

• 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; 

• umowa taka może być zawarta na okres dłuższy niż 4 lata. 

 

Jeśli zachodzi, którakolwiek z powyższych przesłanek a wartość zamówienia przekracza progi 

unijne 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.  

 

Charakter umów partnerstwie publiczno-prywatnym przesądza o konieczności zawiadomienia 

Prezesa UZP praktycznie każdorazowo jeśli przedmiotem postępowania jest wybór partnera 

prywatnego. Z uwagi na fakt, że specyfika przedsięwzięć stanowiących przedmiot partnerstw  

w Polsce polega na wytworzeniu składnika majątkowego przez partnera prywatnego a następnie 
zarządzanie tym składnikiem przez określony czas – z reguły dłuższy niż 4 lata - zawiadomienie 

Prezesa UZP dotyczy większości postępowań na wybór partnera prywatnego. Jedynie  

na marginesie wskazać można, że poprzednia ustawa PPP nie nakładała obowiązku 

informowania Prezesa UZP w przypadku projektów ppp.67  

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy PPP: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba 
że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu  
o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz 
określił warunki takiej zmiany. 
 

W zakresie zmian umowy art. 13 ust 1 ustawy PPP jest tożsamy z regulacją art. 144 ustawy Pzp 

dotyczącym zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym w celu 

interpretacji tych pojęć można posłużyć się orzecznictwem ETS w zakresie zmian umowy  

o zamówienie publiczne.  

 

Prawo na poziomie wspólnotowym nie zawiera wprost regulacji takiej jak art. 144 ustawy Pzp. 

Dlatego też, w kontekście postanowień Dyrektywy klasycznej, wskazuje się, że wszelkie zmiany 

dokonywane w umowach w sprawie zamówienia publicznego powinny być rozpatrywane przez 
pryzmat zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz ewentualnego 

udzielenia nowego zamówienia bez stosowania odpowiednich procedur zabezpieczających 

realizację tych zasad.  
 

 

 

 

 
 

Zmiany  
umowy 
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W związku z powyższym, Europejski Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 

r. w sprawie C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur stanął na stanowisku, iż „ (…) zmiany  
w postanowieniach zamówienia publicznego w czasie jego trwania stanowią udzielenie nowego 
zamówienia w rozumieniu dyrektywy (…), jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny 
odbiegającymi od pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę 
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. ” Jednocześnie 

ETS wskazał jak należy interpretować pojęcie „istotnej zmiany”, a mianowicie: 

• zmiana może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza 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; 

• zmiana może być uznana za istotną, jeżeli w sposób znaczący poszerza 

zamówienie o usługi, które pierwotnie nie były w nim przewidziane; 

• zmiana może być uznana za istotną, gdy modyfikuje ona równowagę ekonomiczną 

umowy na korzyść usługodawcy w sposób, który nie był przewidziany  

w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

 

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie  

C-91/08 Wall AG przeciwko Stadt Frankfurt am Main, gdzie ETS ponownie podkreślił, że w celu 

zapewnienia przejrzystości procedur i równego traktowania wykonawców istotne zmiany  

w zasadniczych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, w określonych 
wypadkach, wymagać będą zawarcia nowego zobowiązania umownego, o ile charakteryzują się 

one cechami różniącymi się w sposób zasadniczy od postanowień pierwotnie ustalonych i na tej 

podstawie można wywodzić wolę ponownego negocjowania przez strony istotnych ustaleń tej 

umowy. 

 

Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

w publikatorze, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie  

z art. 35 Dyrektywy klasycznej w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych ogłoszenie  

o wynikach procedury udzielania zamówienia należy opublikować nie później niż czterdzieści 
osiem dni po udzieleniu takiego zamówienia (zawarcia umowy). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ogłoszenie  
o udzielaniu 
zamówienia  
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Unieważnienie postępowania: 
 
Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie na każdym jego etapie jeżeli zajdzie 
choć jedna przesłanka wymieniona w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Katalog przesłanek 

umożliwiających unieważnienie postępowania jest zamknięty, zamawiający nie może  

go rozszerzyć, podlega jednak pewnym ograniczeniom w zależności od trybu. W przypadku 

dialogu konkurencyjnego zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, jeżeli: 

 

 

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu; 

 
Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy nie złożono 

żadnej oferty lub zostały złożone jedynie oferty podlegające odrzuceniu lub zostały złożone 

oferty przez wykonawców podlegających wykluczeniu lub nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Zgodnie 

z wyrokiem KIO z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1107/10 Przepis art. 93 ust. 1 p.z.p. 
nie przewiduje przesłanki unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy złożono w nim (czy też w 
poszczególnych częściach) tylko jedną ofertę. Przepis art. 93 ust. 1 p.z.p. pozwala na 
rozstrzygnięcie postępowania, poprzez wybór oferty najkorzystniejszej zarówno  
w sytuacji, gdy w ogóle złożono tylko jedną ofertę, jak i w sytuacji, gdy złożono wprawdzie więcej 
niż jedną ofertę, ale tylko jedna oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

 

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba  
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

 

Postępowanie należy unieważnić w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty (w przypadku 

dialogu konkurencyjnego cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert) przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota podawana bezpośrednio przed otwarciem 

ofert, wynikająca z możliwości finansowych zamawiającego. Zgodnie z wyrokiem KIO  

z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 218/12 Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. nie obliguje 
zamawiającego do unieważnienia postępowania w każdym przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z literalnym brzmieniem  
ww. przepisu, zamawiający w takim przypadku ma bowiem możliwość przeanalizowania swego 
budżetu w celu stwierdzenia, czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty finansowania do wartości 
umożliwiającej zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. 
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3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

 
Aby możliwe było skorzystanie z ww. przypadku muszą zostać spełnione kumulatywnie trzy 

przesłanki: wystąpiła istotna zmiana okoliczności; nie można było wcześniej przewidzieć 

wystąpienia tejże okoliczności; prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie publicznym. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż nie każda zmiana 

okoliczności może spowodować unieważnienie postępowania. Zgodnie z wyrokiem KIO  

z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 156/12 konieczne jest ustalenie, że zmiana okoliczności 
rzeczywiście nastąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Powyższa przesłanka 
unieważnienia postępowania rozumiana jest jako przejaw ochrony interesu publicznego, 
utożsamianego z celowym, gospodarnym i efektywnym wydatkowaniem środków publicznych. 
Istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem 
wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych 
warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes 
publiczny, któremu miało służyć to postępowanie. Zamawiający w przypadku powołania się  

na tę przesłankę unieważnienia zobowiązany jest posłużyć się pojęciem interesu publicznego, 

który nie musi być tożsamy z jego interesem.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym 

Sączu z dnia 22 września 2009 r., sygn. akt III CA 418/09 Możliwość zmniejszenia wydatków przez 
zamawiającego nie świadczy jeszcze o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym. Nie można bowiem utożsamiać interesu publicznego z interesem ekonomicznym 
zamawiającego, nawet jeśli zamawiającym jest podmiot świadczący usługi leczenia ludności. 
Podobnie wypowiedziała się KIO w wyroku  z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 512/10 
Interes publiczny, o którym mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., nie może być 
utożsamiany z interesem zamawiającego. Jeśli Zamawiający przyznał, że błędnie wycenił 
przedmiot zamówienia przez rozeznanie rynku i nie leży w jego interesie zawarcie umowy  
z cenami przewyższającymi występujące na rynku, to przyjąć należy, iż nie może być mowy  
o naruszeniu interesu publicznego. Indywidualny interes zamawiającego nie może stanowić 
przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 
 

4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

W związku z powyższym przesłanką unieważnienia postępowania będą wszelkie wady, które 

mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania. W aktualnym stanie prawnym zamawiający 

nie mogą unieważniać postępowania w przypadku stwierdzenia, z własnej inicjatywy, czy też  

na skutek wskazania przez inne podmioty, nawet bardzo poważnych uchybień, nieobjętych 

jednak dyspozycją art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, niezależnie od tego, czy mają one charakter 

nieusuwalny.68 Zamawiający unieważniając postępowania na podstawie ww. przesłanki  

są uprawnieni do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej 
umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, ale również wskazanych w art. 146 ust. 6 

ustawy Pzp. Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp 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. Dodatkowo, w odniesieniu do postępowania w trybie dialogu  
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konkurencyjnego niektóre wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp przypadki naruszeń ustawy 

odnoszące się do prowadzenia postępowania są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

 
1) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie 

przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich; 

 

W omawianym przypadku chodzi o zaniechanie zamieszczenia lub przekazania ogłoszenia  

o zamówieniu w urzędowych publikatorach.  

 

2) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli 

uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy. 

 
Ww. przesłanka dotyczy sytuacji zawarcia umowy przed upływem terminów wniesienia 

odwołania określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp albo po ich upływie, ale z zastrzeżeniem  

art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Poniżej przedstawiono kilka orzeczeń KIO wskazujących na przypadki niewystarczającego 

wykazania przesłanki unieważnienia postępowania określonej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: 

• Upływ terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia nie jest wadą postępowania  
o zamówienie publiczne, która powoduje niemożliwość podpisania ważnej umowy 
niepodlegającej unieważnieniu. Jeżeli nie upłynął termin końcowy realizacji zamówienia  
i jest on realny do dotrzymania, możliwe jest dokonanie wyboru w prowadzonym 
postępowaniu i podpisanie umowy oraz wykonanie robót w terminie określonym przez 
zamawiającego. (wyrok KIO z 24 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 68/11); 

• Fakt, iż Zamawiający nie przewidywał w umowie zmian w zakresie zwolnień podatkowych 
nie stanowi wady postępowania i nie wpływa na ważność zawieranej umowy, gdyż 
Zobowiązania o charakterze prawnopodatkowym nie wpływają na ważność zobowiązań 
cywilnoprawnych. (wyrok KIO z 22 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 265/11); 

• Ograniczenie wykonawcy  prawa do udziału w otwarciu ofert, na skutek rozbieżności 
występujących w dokumentach  postępowania, jakkolwiek stanowi naruszenie przepisu 
art. 38 ust. 4 w zw. z ust. 4a ustawy Pzp, w  niniejszym stanie faktycznym, nie daje podstaw 
do uznania umowy w sprawie zamówienia  publicznego za nieważną, a tym samym nie 
może prowadzić do unieważnienia postępowania, na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. (wyrok KIO z dnia 5 maja 2011 r., sygn. akt KIO 855/11); 

• Nie można zaliczyć do wad postępowania, które skutkowałby koniecznością unieważnienia 
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, problemów technicznych  
z urządzeniem faksowym, skoro sam zamawiający wskazał, że powyższe problemy  
są niezależne od jego pełnomocnika prowadzącego postępowanie. Tym bardziej nie można 
również uznać, że powyższe utrudnienia powodują niemożność zawarcia ważnej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. (wyrok KIO z 6 maja 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 

849/11); 
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Brak 
dofinanso- 
wania 

Zamawiający może również unieważnić postępowanie prowadzone w trybie dialogu 

konkurencyjnego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 

zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania  

na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.  Niemniej jest to przesłanka 

fakultatywna, zamawiający może, ale nie musi unieważnić postępowania. KIO w jednym  

ze swych wyroków wskazał, iż z dnia 3 września 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1784/10, KIO/UZP 

1799/10 ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera  żadnych  ograniczeń co do terminu 
unieważnienia postępowania w przypadku, o którym mowa  w art. 93 ust. 1a. Zgodnie  
z art. 93 ust. 3 ustawy  Pzp decyzja zamawiającego  o unieważnieniu postępowania może być 
podjęta w każdym czasie w toku postępowania,  zarówno przed upływem terminu składania 
ofert, jak i po upływie tego terminu. Informacja  zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu  
o możliwości unieważnienia postępowania na ww.  podstawie ma na celu uprzedzenie 
wykonawców, iż taka możliwość zachodzi, a zatem  powinni oni liczyć się z tym faktem w toku 
całego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), złożyli oferty  

(w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert). Zawiadomienie 

należy przekazać tego samego dnia wszystkim wykonawcom stosując jednakowe dla wszystkich 

formy komunikacji. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania należy podać uzasadnienie 

faktyczne, tj. powstałe okoliczności oraz uzasadnienie prawne, czyli wskazanie konkretnej 
przesłanki ustawowej. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 15 lutego 2012, sygn. akt KIO 257/12 

Obowiązek podania uzasadnienia faktycznego i prawnego dotyczy unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w całości, a nie w zakresie unieważnienia poszczególnych 
czynności. Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, jeśli zamawiający 

dopuścił składanie ofert częściowych, przesłanki unieważnienia będą rozpatrywane odrębnie dla 

każdej z części. Niemniej wydaje się, iż w przypadku partnerstwa publiczno – prywatnego,  

ze względu na cel ustawy PPP i zasady współpracy partnerów, podział przedsięwzięcia na części, 

mimo iż dopuszczalny, jest niezasadny, o czym wspomniano już niniejszym poradniku.  
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Załączniki w postaci wzorcowych dokumentów;  
 

a. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane w BZP; 

b. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane w Dz. Urz. UE; 

c. Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

d. Wyniki oceny wniosków po dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

e. Zaproszenie do dialogu; 

f. Informacja o zakończeniu dialogu; 

g. Zaproszenie do składania ofert; 

h. Wzór SIWZ; 

i. Wzór formularza oferty; 

j. Wybór najkorzystniejszej oferty; 

k. Wzór unieważnienia postępowania; 

l. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publikowane w BZP; 

m. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publikowane w Dz. Urz. UE. 
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PRZYPISY: 
 

1. Tak P. Trepte, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną”; 
2. Art. 29 ust 1 zd 1 dyrektywy klasycznej; 
3. Ch. Tvarno, Public Private Partnership in the European Union (w:) The New EU Public 

Procurement Directives, red. R. Nielsen, S. Treumer, Kopenhaga 2005; 
4. E. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych, Kraków 2006;  
5. Art. 29 ust 1 zd 2 dyrektywy klasycznej; 
6. Art. 1 pkt 39) lit b) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

(Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.). Zmiana weszła w życie z dniem 25 maja 2006 r.;  
7. Wyrok KIO z dnia 6 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1798/11); 
8. M. Stachowiak w: W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski „Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz; Warszawa 2010; 
9. http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Documents/20120206_opinia_DK_11_MRR.pdf; 
10. Ibidem; 
11. Pozacenowe kryteria oceny ofert zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego 

poradnika.; 
12. G. Wicik, P. Wiśniewski  "Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Suplement aktualizacyjny" 

CH Beck  Warszawa 2007; 
13. Kwestie powierzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego podmiotom trzecim 

została szczegółowo omówiona w opinii Prezesa UZP (www.uzp.gov.pl); 
14. Por. orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 kwietnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 
616/10): „Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne następuje w dniu uzewnętrznienia 
woli Zamawiającego. Dniem wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jest 
data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie 
dostępnym oraz na stronie internetowej.”; 
15. Por. orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 

615/10); 
16. Ustawa Pzp posługuje się poprzednią nazwą urzędu odpowiedzialnego za oficjalne publikatory 

UE. Nazwa obecnie obowiązująca to Urząd Publikacji Unii Europejskiej;  
17. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1052;  
18. http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/index_pl.htm; 
19. M. Stachowiak w: W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski „Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz; Warszawa 2010;  
20. Tak Tomasz Skoczyński w: Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym. Komentarz, 

Warszawa 2011; 
21. KIO w wyroku z dnia 15 marca 2011 r. (sygn. akt KIO 420/11); 
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22. Rozporządzenie Komisji nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. UE 74 z 15 

marca 2008 r.); 
23. M. Stachowiak w: W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski „Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz; Warszawa 2010; 
24. Zgodnie z art. 60b ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, stosując tryb dialogu konkurencyjnego zamawiający 

nie może określić ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. W przypadku jednak dopuszczenie 

możliwości składania ofert wariantowych kryteria oceny ofert powinny pozwalać na ocenę ofert 

wariantowych; 
25. Tak KIO w wyroku z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) oraz z dnia 25 czerwca 

2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10); 
26. Tak KIO w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 411/12); 
27. Tak KIO w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 343/12); 
28. Tak KIO w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 148/12); 
29. Tak KIO w wyroku z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 33/11); 
30. Tak KIO w wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 2642/10); 
31. M. Stachowiak w: W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski „Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz; Warszawa 2010; 
32. Tak KIO w wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 2642/10); 
33. Warunek postawiony przez zamawiającego – Miasto Poznań w postępowaniu pn.: „System 

Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”; Dz. Urz. UE z dnia 8 kwietnia 2011 (nr 

ogłoszenia:  2011/S 69-111988) http://www.ekokonsultacje.pl/images/stories/dokumenty/

Ogoszenie_o_zamwieniu_opublikowane_w_DZU_UE_8.04.2011.pdf; 
34. Ibidem. Jak już wcześniej wspomniano Zamawiający skonkretyzował warunek doświadczenia;  
35. Warunek postawiony przez Zamawiającego – Gmina Miejska Kraków w postępowaniu pn. 

„Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia – budowa i eksploatacja domów komunalnych 

w Krakowie.”; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. EU dnia 3 kwietnia 2012 r. pod 

nr  2012/S 65-105911; 
36. Tak KIO w wyroku z dnia 28 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1147/10); 
37. Tak Sąd Okręgowy w Nowym Sączy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III CA 88/09); 
38. Tak KIO w wyroku z dnia 12 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1884/09); 
39. Tak KIO w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. (KIO 1035/11) 
40. Warunek postawiony przez Zamawiającego – Gmina Miejska Kraków w postępowaniu pn. 

„Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia – budowa i eksploatacja domów komunalnych 
w Krakowie.”; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. EU dnia 3 kwietnia 2012 r. pod 

nr  2012/S 65-105911; 
41. Kryteria określone przez zamawiającego – Gminę Dąbrowa Górnicza w postępowaniu pn.: 

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz 

eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” 

w Dąbrowie Górniczej;  

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspxSel=5897&ident=53940&js=1; 
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42. Kryteria określone przez zamawiającego – Miasto Radzików w postępowaniu pn.: 

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika 

Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła 

Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy 

Radzionków; 
43. Kryteria ustalone przez Zamawiającego – Gminę Miasto Oława, w postępowaniu pn. „Budowa 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. Zacisznej. Utrzymanie i zarządzanie 

obiektem przez okres 15 lat.”; ogłoszeni o zamówieniu opublikowane dnia 11 sierpnia 2009 r. 

pod nr 2009/S 152-221905; 
44. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2091; 
45. Informacja o wyniku kontroli doraźnej z dnia 2 lutego 2011 r.,  sygn. akt UZP/DKD/KND/17/10; 
46. Wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 40/12; 
47. T. Czajkowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz; 
48. Wyrok KIO  z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1724/11; 
49. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2010; 
50. W. Hartung, P. Laudański, W. M. Stodolak, M. Stręciwilk, M. Winiarz, Zamówienia publiczne po 

nowelizacji, Wrocław 2006 r.; 
51. M. Stachowiak w: W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, J. Jerzykowski „Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz; Warszawa 2010; 
52. Wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 750/09); 
53. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2006 r., sygn. akt III Ca 1019/06; 
54. Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 15 października 2007 r., sygn. akt V Ga 

90/07; 
55. Wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 254/08; 
56. Wyrok KIO z dnia 17 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 980/09; 
57. Tak KIO w wyroku z dnia 23 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 52/12); 
58. Tak KIO w wyroku z dnia 30 września 2011 r. (sygn. akt KIO 2018/11); 
59. Tak KIO w wyroku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1605/11; KIO 1616/11; KIO 

1619/11; KIO 1630/11); 
60. Tak KIO w wyroku z dnia 11 lipca 2011 r. (sygn. akt KIO 1444/11); 
61. T. Czajkowski, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2007; 
62. J. Pieróg, Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa, 2004; 
63. P. Granecki, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2007; 
64. Informator Urzędu Zamówień Publicznych, lipiec 2010 r., www.uzp.gov.pl;  
65. Wyrok KIO z dnia 31 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO 1066/09;  
66. Tak: Tomasz Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Komentarz, 

Warszawa 2011;  
67. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, 

poz. 1420); 
68. Wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2660/11. 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

 Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 
dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

                                                                                                

  
Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

                                                                                                

                                                                                                

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie  
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

                                                                                                

                                                                                                

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot ��.��.��.��-� 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):         tak      liczba części:        1)        nie   

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie  

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 2) 

 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����    

lub   

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WADIUM  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

1)W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania 
zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.  
2)Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.   
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III. 2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia           tak      nie  
 

III. 3) WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW  3)   

 
III. 3. 1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania         
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
III.3.3) Potencjał techniczny  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

   
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

3)  Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie 
musi dotyczyć każdego z warunków.   
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III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY  
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć4):  

� koncesję, zezwolenie lub licencję 
 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

 
� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami  
  
�  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych 

oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie 

 
�  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

�  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 
�   sprawozdanie finansowe w całości  � / w części �, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny 
dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 �/ 2 � / 1 � 
lata/ rok obrotowe/-y 

 
�  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 
�  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

                                                 
4) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w 

pkt III.3. 
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finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
  
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć:  
 
 
�   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
 
�  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

 

�  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

�  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
�   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 
�  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
 
 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:  
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
 

�  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 
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� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 
 

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

 

III.4.3.2) � zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia  
 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM  
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć5):  
 

�  próbki, opisy lub fotografie 
 
� opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług 

oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości 
realizowanego zamówienia 

 
� zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
 
� zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 

jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich 
normach europejskich 

 
� zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 

europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania 
środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 
środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty 
działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi 
certyfikacji 

 
� inne dokumenty  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
5) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. 
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III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 
 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
nie  
 
tak    -  należy przedłożyć  \  nie należy przedkładać  oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób 
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.  
 

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony                    Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców ��� 
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                
   

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert6) 

 

                                                 
6) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 
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Najniższa cena                                                          

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria 

1. CENA  

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna 

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                               nie  

 

IV. 3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy 

   tak      nie  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

                                                                                                

                                                                                                

IV.4) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy):                                                                                       

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:                      

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 
dotyczy): 
                                                                                                

                                                                                                

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

                                                                                                

                                                                                                

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce: 
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IV.4.5) Termin związania ofertą 

Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

lub  

okres w dniach: �� (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeżeli dotyczy): 

                                                                                                

                                                                                                

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): 

Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Licytacja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,  
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie     

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:       

Miejsce: 
                                                                                           

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      



   

10/11 

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): 

                                                                                      

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  

(jeżeli dotyczy): 

                                                                                      

                                                                                      

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
 
     tak      nie  
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ZAŁ ĄCZNIK I  

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ nr     ���              NAZWA                                                                    

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  

                                                                                                

                                                                                                

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot ��.��.��.��-� 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ���� 

lub  

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

4) KRYTERIA OCENY OFERT  

Najniższa cena                                                          

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

Kryteria 

1. CENA  

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 
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Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy:  

Osoba do kontaktów: 

Tel.:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL)

Adres profilu nabywcy: (URL) 

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

W celu podania bardziej szczegółowych informacji proszę wypełnić załącznik A

Więcej informacji można uzyskać pod adresem                 

◯ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ◯ Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można 
uzyskać pod adresem        
◯ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ◯ Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

◯ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) ◯ Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

◯ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki 

regionalne i lokalne

◯ Agencja/urząd krajowy lub federalny

◯ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

◯ Agencja/urząd regionalny lub lokalny

◯ Podmiot prawa publicznego

◯ Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

◯ Inna: (proszę określić) 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

⃞ Ogólne usługi publiczne
⃞ Obrona
⃞ Porządek i bezpieczeństwo publiczne
⃞ Środowisko
⃞ Sprawy gospodarcze i finansowe
⃞ Zdrowie 

⃞ Budownictwo i obiekty komunalne
⃞ Ochrona socjalna
⃞ Rekreacja, kultura i religia
⃞ Edukacja
⃞ Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A)

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub 
zakupu)

◯ Roboty budowlane ◯ Dostawy ◯ Usługi

⃞ Wykonanie
⃞ Zaprojektowanie i wykonanie
⃞ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, 

obiektu budowlanego odpowiadającego 
wymogom określonym przez instytucję 
zamawiającą

◯ Kupno
◯ Dzierżawa
◯ Najem
◯ Leasing
◯ Połączenie powyższych 

form

Kategoria usług: nr: [    ] [    ]

Zob. kategorie usług w załączniku C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  

Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

⃞ Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

⃞ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej 

⃞ Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                                                                   

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

◯ Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba  [    ] [    ] [    ]
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna  [    ] [    ] [    ]  uczestników 
planowanej umowy ramowej

◯ Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: [    ] [    ] albo w miesiącach: [    ] [    ] [    ]

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane 
liczbowe) 

Szacunkowa wartość bez VAT:  [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]
albo
Zakres: między [                      ] i [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Dodatkowe przedmioty [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  ◯ tak    ◯ nie

II.1.8) Części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:  ◯ tak    ◯ nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
◯ tylko jednej części     ◯ jednej lub więcej części     ◯ wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych   ◯ tak   ◯ nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) 
Szacunkowa wartość bez VAT:  [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]
albo  
Zakres: między  [                      ] i [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]

II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
Opcje   ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji:

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:   
w miesiącach: [    ] [    ] albo w dniach: [    ] [    ] [    ] [    ] (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu   ◯ tak   ◯ nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  [    ] [    ] [    ]  albo  Zakres: między   [    ] [    ] [    ]  i  [    ] [    ] [    ] 

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:    
w miesiącach: [    ] [    ]  albo w dniach: [    ] [    ] [    ] [    ] (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach:   [    ][    ]  albo  w dniach: [    ][    ][    ][    ] (od udzielenia zamówienia)
albo 
Rozpoczęcie      [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]      (dd/mm/rrrr) 
Zakończenie      [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]      (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom     ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli 
dotyczy)
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli 
dotyczy)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
⃞ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
⃞ Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu    ◯ tak   ◯ nie   
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi    ◯ tak   ◯ nie
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury 

◯ Otwarta

◯ Ograniczona

◯ Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

◯ Negocjacyjna                                       

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach 
niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych)   ◯ tak   ◯ nie 
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje 
dodatkowe)

◯ Negocjacyjna przyspieszona                   

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

◯ Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i 
negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców  [    ] [    ] [    ] 
albo  
Przewidywana minimalna liczba [    ] [    ] [    ] i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna [    ] [    ] [    ]

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert    ◯ tak   ◯ nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

◯ Najniższa cena                                                                               
albo
◯ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów     

◯ kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do 
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

◯ kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:



PL  Formularz standardowy 2 – Ogłoszenie o zamówieniu 7    

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak)
◯  Wstępne ogłoszenie informacyjne            ◯  Ogłoszenie o profilu nabywcy      
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

⃞ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 
Data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)        Godzina:  [    ][    ] : [    ][    ]

Dokumenty odpłatne    ◯ tak   ◯ nie 
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: [                        ]    Waluta: [    ][    ][    ] 
Warunki i sposób płatności:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)           Godzina:  [    ][    ] : [    ][    ]

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli jest znana, w przypadku procedur 
ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)  
Data: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

◯  Dowolny język urzędowy UE 

◯  Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

⃞  Inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Do: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

albo 

Okres w miesiącach:  [    ][    ][    ]  albo  w dniach: [    ][    ][    ] (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 
Data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)                                     Godzina: [    ][    ] : [    ][    ]
(jeżeli dotyczy) Miejscowość: [                                    ]
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się    ◯ tak   ◯ nie 

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej    ◯ tak   ◯ nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy:  
Osoba do kontaktów: 

Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: (URL)

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 
dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów) 

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy:  
Osoba do kontaktów: 

Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: (URL)

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy:  
Osoba do kontaktów: 

Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: (URL)

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca 
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

   (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne)   
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Część nr:  [   ][   ][   ]              Nazwa:

1) Krótki opis:

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]

Dodatkowe przedmioty [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]

3) Wielkość lub zakres: 

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT:  [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]
albo  
Zakres: między  [                      ] i [                      ]   Waluta: [    ] [    ] [    ]

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:  [   ][   ]  albo  w dniach:  [   ][   ][   ][   ]  (od udzielenia zamówienia)
albo  
Rozpoczęcie        [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
Zakończenie [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

   (Wykorzystać załącznik tyle razy, ile jest części zamówienia)   
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]  Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem 
przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne 

6 Usługi finansowe:
a) Usługi ubezpieczeniowe   b) Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury 
krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych 

instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez 
względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak 
przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu 
umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu 
wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów 

dotyczących czasu emisji.
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Załącznik c 
 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
 
…………………………………………………. 
(nazwa i adres wykonawcy)1 
  
 
MY NIŻEJ PODPISANI  
……………………………… 
  
działając w imieniu i na rzecz 
…………………………………………….. 
 (nazwa i adres wykonawcy2) 
 

1. W prowadzonym przez ……………… (nazwa zamawiającego) postępowaniu 
w trybie dialogu konkurencyjnego na ……….. (przedmiot zamówienia) 
zgłaszamy zainteresowanie wykonaniem zamówienia i składamy wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 
………… (data publikacji) nr………………… (nr ogłoszenia o zamówieniu) i 
akceptujemy je bez zastrzeżeń.  

3. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr ……. 
do nr ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane.  

4. PEŁNOMOCNIKIEM ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
ZGŁASZAJĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU, uprawnionym do ich 
reprezentowania przed zamawiającym  jest…………………………… 

5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na adres: ………………………………………………. 

6. NINIEJSZY WNIOSEK O DOPUSCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU wraz z załącznikami składamy na ……………… kolejno 
ponumerowanych stronach. 

7. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego wniosku są: 
 

 
 
 
………………………………………………… 

miejscowość/data  
 

_____________________________________ 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 w przypadku składania wniosku przez wykonawców zainteresowanych wspólnym udziałem w postępowaniu 

należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców podmiotów; 
2  j.w. 
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OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Przystępując do postępowania na ………… (nazwa postępowania) prowadzonym w trybie 
dialogu konkurencyjnego dla ……………………….. (nazwa zamawiającego) w imieniu: 

............................................................................................................................

......................................................................................................……..................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

................................................................. 

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców) 

 

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

opisane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

…..................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji) 

 

……..................., dn. ……...................... 
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OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ……………… (nazwa 
postępowania) prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dla …………………. (nazwa 
zamawiającego) w imieniu: 

............................................................................................................................

......................................................................................................……..................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

................................................................. 

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców) 

 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

…..................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji) 

 

……..................., dn. ……...................... 
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..................................... 

 (nazwa Wykonawcy) 

Dot. postępowania: ……………………….. (nazwa postępowania) 

 

Wzór wykazu robót budowlanych 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym 
okresie, potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia określonego w ogłoszeniu o 
zamówieniu.  

 

Lp. Nazwa roboty budowlanej oraz inne 
informacje pozwalające na ocenę czy 
wszystkie elementy warunku 
doświadczenia opisanego w 
ogłoszeniu o zamówieniu są 
spełnione 

Data (od do) i 
miejsce 
wykonania 

Wartość Nazwa i 
adres 
odbiorcy  

Nazwa i adres 
wykonawcy3 

      

      

      

      

Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

........................., dn. ............................ ...................................................... 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

                                                 
3 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności 
pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
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..................................... 

 (nazwa Wykonawcy) 

Dot. postępowania: ……………………….. (nazwa postępowania) 

 

Wzór wykazu wykonanych dostaw/usług 

 
Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w  tym okresie, 
potwierdzających spełnianie warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

Lp. 

Rodzaj wykonanej 
usługi/dostawy 

(proszę podać 
informacje 

pozwalające na 
ocenę czy 

wszystkie elementy 
warunku opisanego 

w ogłoszeniu o 
zamówieniu są 

spełnione) 

Data (od 
do) 

wykonania 

 

 

 

Wartość Nazwa i adres 
odbiorcy 

Nazwa i adres 
wykonawcy4 

      

      

      

      

Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że zamówienia zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 

 

........................., dn. ............................ ...................................................... 

 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 
 
 

 

                                                 
4 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy załączyć dowód, że 

Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje 
w szczególności pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 
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..................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Dot. Postępowania: ………………….. (nazwa postępowania) 

Wykaz osób 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami.  

 

Lp. Imię i nazwisko Planowana funkcja 
przy realizacji 
zamówienia 

Dane o kwalifikacjach 
osoby (podać informacje 
niezbędne dla oceny 
warunku dysponowania 
osobami z ogłoszenia o 
zamówieniu) 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
wykazaną osobą5 

     

     

     

     

 

 

........................., dn. ............................ ...................................................... 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

                                                 
5 W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia – dowód, że będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności 
pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
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Załącznik d 
 

Miejsce, data 
 
Oznaczenie zamawiającego  

 Wszyscy wykonawcy 
 

 
 
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 

Informacja o wynikach oceny wniosków po dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu 

 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 60d ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą 
Pzp” informuje, że w postępowaniu na ………………….. (przedmiot postępowania) 
prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dokonano oceny spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 
 
W postępowaniu złożono ……………. (podać ilość) wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 
 
Numer 
wniosku 

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy 
 

 
1. 

 

 

 
2. 

 

 

 
Zamawiający na podstawie ………………. (podać podstawę prawną) wykluczył 
następujących wykonawców:  (podać oznaczenie wykonawcy oraz uzasadnienie faktyczne 
i prawne wykluczenia) 
 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu nie podlegających wykluczeniu.  
 
Poniżej łączna punktacja: 
 
Numer 
wniosku 

Firma (nazwa) lub nazwisko i 
adres wykonawcy 

Liczba punktów - łączna 
punktacja 

Kolejność wniosku zgodnie z 
opisem sposobu 

przyznawania punktów w 
zakresie danego warunku 

 
1. 

   

 
2. 

 
  

  

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 



 



Załącznik e 

 
Miejsce, data 

 
Oznaczenie zamawiającego  
 

  
 
 

Oznaczenie wykonawcy 
 

 
 
  
 
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 

Zaproszenie do dialogu 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 60d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zaprasza 
…………………… (nazwa wykonawcy) do dialogu w postępowaniu na ………………….. 
(przedmiot postępowania) prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. 
 
Dialog rozpocznie się w dniu ……………… o godz. …………….. (data i godzina dialogu) w 
……………………… (miejsce dialogu – adres zamawiającego). 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu…………….. (dzień publikacji 
ogłoszenia) w miejscu……….. (miejsce publikacji ogłoszenia). 
 
Poniżej zamawiający przedstawia opis potrzeb i wymagań: 
…………………………………………………………………………………………. 
(opis potrzeb i wymagań ma być określony w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawcy do udziału w dialogu lub proszę podać informację o sposobie uzyskania tego 
opisu) 
 
 

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 



Załącznik f 
 

Miejsce, data 
 
Oznaczenie zamawiającego  
 

  
 
 

Oznaczenie wykonawcy 
 

 
 
  
 
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 
 

Informacja o zakończeniu dialogu 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem na ………………………………. (przedmiot 
postępowania) w trybie dialogu konkurencyjnego, działając na podstawie art. 60e ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), zamawiający informuje o zakończeniu dialogu. 
Zamawiający informuje również, że do wykonawców, z którymi prowadzono dialog 
zostało/zostanie przekazane w dniu ………………….. (data przekazania )zaproszenie do 
składania ofert.  

 

 
 

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 



Załącznik g 

 
Miejsce, data 

 
Oznaczenie zamawiającego  
 

  
 
 

Oznaczenie wykonawcy 
 

 
 
  
 
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 60e ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  zaprasza 
…………………… (nazwa wykonawcy) do złożenia oferty w postępowaniu na ………………….. 
(przedmiot postępowania) prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. 
 
Zamawiający przekazuje również specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
 

 
 
 

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 



Załącznik h oraz i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu  

 

Nazwa postępowania 

 

nr postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia SIWZ 



 

1 Zamawiający 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

e-mail: ……………………………… 

Tel.   …………………………………. 

Fax:  …………………………………. 

 

Osoba do Kontaktów: ……………… 

e-mail: ……………………………………… 

Tel.      ……………………………………… 

 

2 Postępowanie 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.2 Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.4 Postępowanie oznaczone jest nazwą ”……………………………………………………………”, znak: 
………………….. 

2.5 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powoływać się 
na powyższe oznaczenie. 

 

3 Przedmiot zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

3.3 Wspólny Słownik Zamówień, główny przedmiot CPV: ………………………………. 

 

4 Oferty częściowe i wariantowe. 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 
Ustawy. 

 

5 Termin wykonania zamówienia 

5.1 Zamawiający wykonania zamówienia wynosi ………..………………. od dnia podpisania 
umowy. 

 

6. Wymagania dotyczące wadium 

6.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 
……………………………….….. PLN. 

6.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

6.2.1. pieniądzu; 

6.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

6.2.3. gwarancjach bankowych; 

6.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

6.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 47, poz. 275 z późn. zm.). 

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany 
rachunek bankowy Zamawiającego: …………………………………………….. 

 z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu na ……………………………………..” 

6.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty 
należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę 
wadium w formie określonej w ppkt 6.2.2 – 6.2.5 powyżej zobowiązany jest on 
dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub 
gwarancji przed upływem terminu składania ofert. Proszę nie zszywać dokumentu 
z ofertą.  

6.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym. 

6.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem ppkt 6.11.4. 

6.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 



6.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie punktu 7.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

6.11.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

6.11.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

6.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

6.11.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po 
jego stronie. 

 

7. Sposób przygotowania oferty 

7.1. Wymagania ogólne 

7.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w niniejszej siwz. 

7.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i 
oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

7.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 
do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do 
oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 
pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez 
notariusza. 

7.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

7.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki 
były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 



7.1.8. Oferta składa się z: 

7.1.8.1. Formularza „Oferty” (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 
do siwz); 

7.1.8.2. Odpowiednich pełnomocnictw; 

7.1.8.3. Dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; 

7.2. Opakowanie oferty  

7.2.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi 
dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie:  

„Oferta na ………………………………………….., nie otwierać przed …………………………….” 

7.3. Tajemnica przedsiębiorstwa 

7.3.1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz 
opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 

7.4. Zmiana lub wycofanie oferty: 

7.4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

7.4.2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane  
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie,  
w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem 
“WYCOFANE”. 

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: …………………………………….., 
sekretariat/pok. nr ……………. 

8.2. Termin składania ofert upływa w dniu ………………….. r. , godz. …………… (czasu 
lokalnego). 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………….. godz. ………….. w siedzibie 
Zamawiającego: ………………………………………...…….., sala/pok. …………….. 

8.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, 
na jego wniosek, informację z otwarcia ofert. 



8.6. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

8.7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez …… dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż ….. dni. 

8.9. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

 

9. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami 

9.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności 
wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu na nr ………………………… lub 
drogą elektroniczną na adres: ……………………….. Forma faksu lub elektroniczna jest 
niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem 
nieważności formy pisemnej: 

1. złożenia Oferty; 

2. zmiany Oferty; 

3. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4. uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Ustawy, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 Ustawy. 

9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
siwz. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż … dni  
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie później, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
…………………………….., na której zamieścił siwz oraz przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

10.1. Cena oferty oznacza cenę brutto. 

10.2. Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich z dokładnością co do grosza.  

10.3. Umowa będzie zawarta z ceną wyrażoną w złotych polskich i rozliczana  
w złotych polskich. 



10.4. Cena podana w Ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia i nie podlega indeksacji. 

10.5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie wszystkich kosztów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

11. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1) cena - znaczenie kryterium …… pkt 

W kryterium cena oferta najtańsza otrzyma ……. punktów, a pozostałe oferty zgodnie 
z wzorem: 

 

           cena najniższa  

liczba punktów oferty ocenianej   =  -------------------------------     x  ……. pkt 

                                                                cena badana  

 

2) …………………………. – znaczenie kryterium ………… pkt 

 

Sposób oceny kryterium: ……………………………………………………………………. 

 

3) …………………………. – znaczenie kryterium ………… pkt 

 

Sposób oceny kryterium: ………………………………………………………………………. 

Punkty przyznane zostaną przyznane w poszczególnych kryteriach a następnie 
zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą 
ilość punktów. 

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

12.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
……..% całkowitej ceny brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej 
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy, ale przed jej podpisaniem. 

12.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

12.2.1. pieniądzu, 

12.2.2. poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, 

12.2.3. gwarancjach bankowych, 



12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

12.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego podany przed zawarciem Umowy: 

 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na …………… ”. 

12.4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału  
w siedzibie Zamawiającego. 

12.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni 
od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania całego zakresu 
zamówienia. 

12.6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% sumy 
zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

 

13. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy. 

13.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  
w rozumieniu ustawy Pzp, zostanie zawarta umowa, zgodnie z Istotnymi 
postanowieniami umowy załączonymi do niniejszej specyfikacji. 

13.2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

 

14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Istotne postanowienia umowy zostały określone w  załączniku nr 5 do siwz. 

 

15. Okoliczności zmiany umowy 

15.1. Zamawiający, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia. 

15.2. Zmiany osobowe 

15.2.1. Zmiana osób personelu Wykonawcy, wymienionego w ofercie na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu, po akceptacji 
Zamawiającego. 



15.3. Płatności 

15.3.1. Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do 
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty 
odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 

15.4. Pozostałe zmiany 

15.4.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z siwz; 

15.4.2. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc.  

15.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

15.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w szczególności: 

15.6.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

15.6.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
między Stronami; 

15.6.3. udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w siwz. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

16.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  – odwołanie do 
Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w 
terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale 
VI przysługują Wykonawcom, 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 Ustawy. 

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze 
środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli 
korzystano z innych środków; 

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia; 

16.5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 



16.5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; 

16.5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

17. Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

Wykaz załączników do siwz 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
2. Formularz oferty;  
3. Istotne postanowienia umowy 
4. …………… 



 

Załącznik nr 2 do siwz 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

(nazwa i adres wykonawcy)1 

 

OFERTA 

1. W postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego prowadzonym  
w trybie dialogu konkurencyjnego przez ……………………………………………………… na 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz, na warunkach określonych w 
Istotnych postanowieniach umowy, z przepisami obowiązującymi  
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanymi do prac będących przedmiotem 
zamówienia, wykonanie powyższego zamówienia. 

 

za cenę brutto ....................... słownie.................................................. zł, 

kwota podatku VAT................... słownie.................................................. zł, 

netto …………………………………….……. słownie  ................................................ zł, 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie ……………….. tygodni od 
dnia podpisania umowy. 

3. Jesteśmy związani ofertą przez …. dni. 

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez zamawiającego naszej oferty: 

4.1. zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych 
w siwz, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

4.2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami siwz, 

4.3. wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości ….. % ceny ofertowej podanej w ofercie, 

5. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się 
z treścią siwz oraz warunkami wzoru umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

                                           

1 w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców 



6. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
udostępniane: ............................ 

7. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania 
podwykonawcom2:  

 

Lp. Część zamówienia 

  

  

 

Podpisano: .......................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy) 

 

Data: .......................... 

Załączniki do oferty: 

 

 

 

 

 

 

                                           

2 Wypełnić tylko, gdy dotyczy. 



Załącznik j 
 

Miejsce, data 
 
Oznaczenie zamawiającego  
 

  
 

Wszyscy wykonawcy 
 

 
 
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą 
Pzp” informuje, że w postępowaniu na ………………….. (przedmiot postępowania) 
prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
 
W postępowaniu złożono ……………. (podać ilość) ofert: 
 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy 
 

 
1. 

 

 

 
2. 

 

 

 
Zamawiający na podstawie ………………. (podać podstawę prawną) wykluczył 
następujących wykonawców:  (podać oznaczenie wykonawcy oraz uzasadnienie faktyczne 
i prawne wykluczenia) 
Zamawiający odrzucił następujące oferty ……………………..(podać podstawę prawną, 
oznaczenie wykonawcy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia) 
 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu 
ani odrzuceniu. Zgodnie z pkt …….. SIWZ kryteriami jakim kierował się Zamawiający przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej były………… 
Poniżej łączna punktacja: 
 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko i 
adres wykonawcy 

Liczba punktów - łączna 
punktacja 

Kolejność ofert zgodnie z 
kryteriami wskazanymi w 

SIWZ 

 
1. 

 

   

 
 

2. 
 

 
  

  



 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 
ofert ustalono, iż oferta nr ….. (podać dane wykonawcy) odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru. Wykonawca otrzymał 
największą ilość punktów …. (wskazać ilość). 
 
Zgodnie z art. 94 ust. …………. (wskazać podstawę prawną )ustawy Pzp zamawiający 
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż …………… 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
 
 

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik k 

 
Miejsce, data 

 
Oznaczenie zamawiającego  
 

  
 
 

Oznaczenie wykonawcy 
 

 
 
  
dotyczy: postępowania na……………….. (przedmiot postępowania); ……………….. (znak lub numer postępowania) 
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 

 
 
 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania  

 

 

Zamawiający, informuje, że unieważnia postępowanie na ………………………………. (przedmiot 
postępowania) prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, na podstawie art. 93 
…………… (wskazać podstawę prawną) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą 
Pzp”. 
 
 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia) 

 
 

………………….. 
Podpis zamawiającego 



Załącznik  l 

 WZÓR  
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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: ______________________________                     nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie    

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

                                                                                           

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi   

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

                                                                                                

                                                                                                

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot ��.��.��.��-� 
 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 
Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki  

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

III.2) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) ����    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)    _______________________________________________ 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :     ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : ��� 

IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : ��� 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość                           PLN          

  

IV.6) I NFORMACJA O  CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ  
 

 Cena wybranej oferty4)                  

Oferta z najniższą ceną5)             / Oferta z najwyższą ceną5)            

Waluta:      

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
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ZAŁ ĄCZNIK  I  

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  
z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………… na podstawie art. …..   ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

   2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy:  

Osoba do kontaktów: 

Tel.:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL)

Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

◯ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki 

regionalne i lokalne

◯ Agencja/urząd krajowy lub federalny

◯ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

◯ Agencja/urząd regionalny lub lokalny

◯ Podmiot prawa publicznego

◯ Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

◯ Inna: (proszę określić) 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

⃞ Ogólne usługi publiczne
⃞ Obrona
⃞ Porządek i bezpieczeństwo publiczne
⃞ Środowisko
⃞ Sprawy gospodarcze i finansowe
⃞ Zdrowie

⃞ Budownictwo i obiekty komunalne
⃞ Ochrona socjalna
⃞ Rekreacja, kultura i religia
⃞ Edukacja
⃞ Inny: (proszę określić) 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A)

PL  Formularz standardowy 3 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1    

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu



Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub 
zakupu)

◯ Roboty budowlane ◯ Dostawy ◯ Usługi

⃞ Wykonanie
⃞ Zaprojektowanie i wykonanie
⃞ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, 

obiektu budowlanego odpowiadającego 
wymogom określonym przez instytucję 
zamawiającą

◯ Kupno

◯ Dzierżawa

◯ Najem

◯ Leasing

◯ Połączenie powyższych 

form

Kategoria usług: nr: [    ] [    ]
Zob. kategorie usług w załączniku C1

W przypadku zamówień na usługi kategorii 17-27 – zob. 
załącznik C1 – czy zgadzają się Państwo na publikację 
niniejszego ogłoszenia?

◯ tak    ◯ nie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kod NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

⃞ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej 

⃞ Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)                                                               

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Dodatkowe przedmioty [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.1.6)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  ◯ tak    ◯ nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) (Proszę podać, za pomocą danych liczbowych, tylko całkowitą wartość końcową 
obejmującą wszystkie zamówienia, części, odnowienia i opcje; informacje na temat poszczególnych zamówień proszę podać, wypełniając sekcję V. 
Udzielenie zamówienia)

Bez VAT Łącznie z VAT   Stawka VAT (%)

Wartość:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Waluta:  [    ][    ][    ]  
albo
Najniższa oferta  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  i
najwyższa oferta [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Waluta:   [    ][    ][    ]    
brana pod uwagę

◯

◯

◯

◯

wg stawki [    ][    ] 
, [    ]

wg stawki [    ][    ] 
, [    ]
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

◯ Otwarta 

◯ Ograniczona

◯ Ograniczona przyspieszona

◯ Dialog konkurencyjny

◯ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
◯ Negocjacyjna przyspieszona
◯ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
◯ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę wypełnić załącznik D1

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

◯ Najniższa cena                                                                               
albo
◯ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystano aukcję elektroniczną    ◯ tak   ◯ nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia    ◯ tak   ◯ nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
◯  Wstępne ogłoszenie informacyjne            ◯  Ogłoszenie o profilu nabywcy      
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

◯  Ogłoszenie o zamówieniu                           ◯  Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

⃞  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

⃞ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     z dnia    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:  [    ][    ][    ]        Część nr:  [    ][    ][    ]        Nazwa:

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert:  [    ][    ][    ]
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  [    ][    ][    ]

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Bez VAT Łącznie z VAT   Stawka VAT (%)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Waluta:  [    ][    ][    ] 

◯ ◯ wg stawki [    ][    ] 
, [    ]

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Waluta:  [    ][    ][    ]  
albo
Najniższa oferta  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  i
najwyższa oferta [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Waluta:   [    ][    ][    ]    
brana pod uwagę

◯

◯

◯

◯

wg stawki [    ][    ] 
, [    ]

wg stawki [    ][    ] 
, [    ]

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat: [    ][    ]     albo      liczbę miesięcy: [    ][    ]

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia  ◯ tak   ◯ nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Nieznana:  ⃞
Waluta:  [    ][    ][    ]         Proporcja  [    ][    ] , [    ] (%)

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)

   (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)   
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej    ◯ tak   ◯ nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 

VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

   (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)   
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]  Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem 
przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne 

6 Usługi finansowe:  a) Usługi ubezpieczeniowe  b) Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury 
krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych 

instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez 
względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej 
jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po 
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu 
wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję 
zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów 

dotyczących czasu emisji.
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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)

Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/WE. 

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu 
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę 
poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 
dyrektywy 2004/18/WE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

◯ procedura otwarta,
◯ procedurę ograniczoną.

⃞ Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 
rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie dla dostaw)

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

⃞ technicznych,
⃞ artystycznych,
⃞ związanych z ochroną wyłącznych praw.

⃞ Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz 
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

⃞ Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

⃞ Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w 
dyrektywie.

⃞ Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu. 

⃞ Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej. 

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:

⃞ od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
⃞ od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura. 

⃞ Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub 
niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE

◯ Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
◯ Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, 
proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne 
zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)
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