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Ustawa – podstawowe regulacje 
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Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych. 

 

oraz  

 

Ustawa z dnia z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie 

ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi oraz niektórych innych ustaw 

 

Ustawy weszły w życie 01 stycznia 2021 r. 
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Art.  2.  [Zamówienia objęte regulacją]  

1.  Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: 

1) zamówień klasycznych oraz organizowania 

konkursów, których wartość jest równa lub 

przekracza kwotę 130 000 złotych, przez 

zamawiających publicznych; 

 

 

 130 000 zł netto 
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1. Zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł, 

 

2.   Postępowania o wartości zamówienia równej lub 

przekraczającej 130 tys. zł lecz mniejszej od progów 

unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy 

(postępowania krajowe)  

 

3. Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne (postępowania unijne) 
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Wartości tzw. progów unijnych określonych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady, aktualizowane w aktach 
wykonawczych Komisji Europejskiej  

  5 350 000 e  - roboty budowlane 

     214 000 e   - dostawy/usługi (samorząd) 

     139 000 e   - dostawy/usługi (administracja centralna) 

   428 000 e   - dostawy/usługi (zamówienia sektorowe) 

 

Wartość średniego kursu złotego w stosunku do Euro  

1 euro = 4,2693 zł 

214 000 euro = 913 630 zł netto 

5 350 000 euro = 22 840 755 zł netto  



 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych informuje o: 

 - aktualnych progach unijnych, ich równowartości w 

złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w 

ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji 

Europejskiej 

 - średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym 

podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, 

ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie 

Komisji Europejskiej 

 Informacje Prezesa UZP są ogłaszane w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie 

internetowej UZP,  niezwłocznie po publikacji komunikatu 

Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 
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Tryby udzielenia zamówienia 
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Tryby w postępowaniach 

powyżej progów unijnych 

Tryby w postępowaniach 

poniżej progów unijnych 

 

 przetarg nieograniczony 

 przetarg ograniczony 

 negocjacje z ogłoszeniem 

 dialog konkurencyjny 

 partnerstwo innowacyjne  

 negocjacje bez ogłoszenia 

 zamówienie z wolnej ręki 

 

 

 

 tryb podstawowy (trzy 

warianty) 

 partnerstwo innowacyjne  

 negocjacje bez ogłoszenia 

 zamówienie z wolnej ręki 
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Art. 275. Zamawiający udziela zamówienia w trybie 

podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

 

1) WARIANT I wybiera najkorzystniejszą ofertę 

bez przeprowadzenia negocjacji albo 

 

Wariant ten zasadniczo odpowiada trybowi przetargu 

nieograniczonego w „starej” ustawie. 
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2) WARIANT II może prowadzić negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w 

ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział 

taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji 

zamawiający zaprasza wykonawców do składania 

ofert dodatkowych, albo 

3) WARIANT III prowadzi negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu 

negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do 

składania ofert ostatecznych 
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Tryb podstawowy wariant I 

-przebieg postępowania- 
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 Przebieg postępowania: 

 

1) sporządzenie SWZ 

 (Specyfikacji Warunków Zamówienia) 
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Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”)  jest 

podstawowym dokumentem, który jest niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

SWZ powinno być dokumentem zgodnym z ustawą, w tym 

dokumentem kompletnym i w pełni wystarczającym do 

przygotowania oferty. Od jakości SWZ zależy m. in. jak 

wykonawcy ocenią ryzyko związane z zamówieniem i jak 

skalkulują ofertę. 

 

W nowej ustawie ustawodawca zmienił określenie „SIWZ” 

na „SWZ” wskazując, że określenie to jest bardziej 

adekwatne do treści zawartych w tym dokumencie.  
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SWZ powinna być zatwierdzona przez kierownika 

zamawiającego (lub pracownika zamawiającego, któremu 

kierownik zamawiającego powierzył pisemnie dokonanie takiej 

czynności) 

 

SWZ określa wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z 

przystąpienia do postępowania. Jest swoistym „zaproszeniem” 

wykonawców do składania ofert. SWZ stanowi oświadczenie 

woli zamawiającego. 
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SWZ, od momentu jej udostępnienia, jest wiążąca dla 

Zamawiającego – jest on obowiązany do przestrzegania 

warunków w niej określonych.  

 

Dla Wykonawców SWZ stanowi z kolei podstawę do 

przygotowania oferty.  
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Bardzo długo w doktrynie dominowało stanowisko, 

zgodnie z którym wszelkie niezgodności, wewnętrzne 

sprzeczności, niejasności w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia należało rozpatrywać na korzyść 

wykonawców  

 

– tak np. orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 

11.08.2014 r., KIO 1557/14, w którym wskazano, że 

„Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych 

konsekwencji w związku z niezastosowaniem się do 

niejasnych wymagań SIWZ, a wszelkie wątpliwości 

interpretacyjne w tym zakresie winny być rozstrzygane 

na korzyść wykonawców”  
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czy też Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 10.07.2015 r., 

sygn. akt IC 2/15, w którym wskazano, że „Nie wolno 

odrzucić oferty wykonawcy z powodu nieprawidłowego 

wyliczenia ceny, jeżeli fakt ten był spowodowany wyłącznie 

winą zamawiającego, który tak przygotował SIWZ, że 

zawarty w nim sposób obliczenia ceny zawiera błędy” 

 

Powyższe orzeczenia skorelowane były m. in. z kierunkiem 

wykładni przez SN art. 65 kc, zgodnie z którą w przypadku 

braku możliwości ustalenia zgodnego rozumienia treści 

oświadczenia woli, należy je interpretować tak, jak rozumiał 

je adresat (I CSK 225/17). 

18 



W orzecznictwie, szczególnie Sądu Najwyższego, 

odnaleźć można jednak także odmienne stanowisko.  

 

Linia orzecznicza, o której mowa powyżej podkreśla,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, co do zasady, biorą udział profesjonaliści - 

obowiązuje ich zatem konieczność zachowania 

podwyższonej staranności.  

 

W wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 

626/2013, SN uznał, że tracą na ostrości poglądy, które 

wskazywały, że ryzyko wątpliwości wynikających z 

niejasnych postanowień SIWZ powinna ponieść tylko 

strona, która tę SIWZ zredagowała, czyli 

Zamawiający.  19 



 

 

SN podkreślił, że w danych okolicznościach składanego  

i przyjmowanego zamówienia publicznego oraz 

wątpliwości występujących po stronie wykonawcy,  

art. 38 ustawy pzp stanowi w związku z art. 354 § 2 kc 

nie tylko uprawnienie, ale także obowiązek wykonawcy 

zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ; zaniechanie tej powinności może być podstawą 

zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej 

staranności wymaganej od przedsiębiorcy przez art. 355 

§ 2 kc. 
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W orzeczeniu KIO z dnia 23.02.2015 r., KIO 249/15 Izba 

wskazała np., że zaniechanie próby uzyskania wyjaśnień od 

zamawiającego dowodzi braku należytej staranności 

wykonawcy i może przesądzić o pozbawieniu danego 

wykonawcy prawa skorzystania ze środków ochrony prawnej 

w związku z brakiem możliwości poniesienia szkody.    
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W wyroku KIO 1332/19 z dnia 30.07.2019 r., KIO wskazała, 

że Wykonawca nie może powoływać się na domniemane 

nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia, o których 

wyjaśnienie nie wnioskował.  

 

Podkreślić należy, że ewentualne wnioski o wyjaśnienie SWZ 

mają (powinny mieć) na celu wyjaśnienie ewentualnych 

wątpliwości co do treści SWZ podanej przez Zamawiającego, 

a nie zmierzać do poszukiwania informacji, których w niej 

brakuje.  
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Mając na uwadze brzmienie art. 135 ustawy pzp oraz  

art. 284 ustawy pzp, orzeczenia wydane dotychczas na 

gruncie art. 38 „starej” pzp, powinny zachować w 

analizowanej kwestii aktualność.  
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Odniesienia w OPZ do znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia źródła lub szczególnego 

procesu 

Art. 99 ust. 4.   

 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów. 
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Art. 99 ust. 5.  

 

 Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 
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Art. 99 ust. 6. 

 

 Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, 

o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w 

opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w 

celu oceny równoważności. 
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Przykładowa tabela zawierającą kryteria 

równoważności 
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TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 

Projekt wykonawczy został sporządzony w oparciu o urządzenia referencyjne. 

Zamawiający nie nakłada ograniczeń co do zastosowanie innych urządzeń niż 

wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod 

względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz 

parametrów technicznych wskazanych w STWiORB i projekcie wykonawczym. 

Lp. Nazwa urządzenia 

wg dokumentacji 

projektowej lub STWIORB 

Kryteria równoważności materiału/urządzenia 

opisane w dokumentacji projektowej i STWIORB 

Pompa zatapialna 

NF 80-220/034 ULG-165 

2,6 kW (produkcja KSB) 

Parametry pracy pompy: 

- Qp i Hp (Qp min. = 21,6 m3/h; H min.=7,2m) 

- wysokość geometryczna (Hg = 3,56m) 

- H str. I (3,14m) 

- Straty rurociągu policzono dla rury (SDR11 

PEØ110 x 10,0 v=0,812m/s +/- 0,05) 

- Długość rurociągu tłocznego (L = 337,0m) 

- Hstrp + wyp (0,5m) 



Odniesienia w OPZ do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych 

Art.  101 ust. 4. 

 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany 

wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważne". 
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Zalecenie KE z dnia 16.06.2020 r. : 

 zgodnie z zapisami w art. 42 ust. 3 lit. b) Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z  dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz zapisami 

ustawy Pzp, każde odniesienie do norm należy opatrywać 

zwrotem „lub równoważne”. Obowiązek ten ma 

zastosowanie do wszystkich rodzajów norm, do których 

instytucja zamawiająca odnosi się w specyfikacji 

technicznej. W związku z powyższym niewystarczającym 

jest zamieszczenie  jedynie ogólnego sformułowania 

dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku 

specyfikacji technicznej lub w SIWZ. Wymogi określone w 

dyrektywie stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne” musi 

towarzyszyć każdemu odniesieniu. 

 Ww. wskazane zasady obowiązują od dnia 24 lipca 2020 r. 
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Wymagania dotyczące zatrudniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

stosunku pracy 

 

Art.  95 ust. 1 

Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy. 
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W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o 

których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp,  określa w 

dokumentach zamówienia w szczególności: 

 1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

 2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; 

 3)uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 

zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań. 
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Przykłady wadliwych zapisów: 

Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić 

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące poszczególne 

czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy 

 

Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić 

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące prace fizyczne 

polegające na wykonywaniu wykopów ręcznie oraz przy użyciu 

sprzętu mechanicznego, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

32 



Przykłady wadliwego zapisu KIO: 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 marca 2018 r. 

Sygn. akt KIO 411/18 – KIO zanegowała w opisie przedmiotu 

zamówienia określenie liczby osób w stosunku do których 

zamawiający nałożył na wykonawcę/podwykonawcę obowiązek 

zatrudnienia ich na podstawie umowę o pracę. 

Zamawiający w opz wskazał, że wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

minimum 86 pracowników, którym powierzone zostaną 

między innymi czynności związane z: opróżnianiem koszy na 

śmieci; utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej i 

zatok autobusowych; zbieraniem zanieczyszczeń; 

utrzymaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, 

kładek i schodów terenowych.   
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KIO: Celem art. 29 ust. 3a ustawy pzp (obecnie – art. 95 ustawy 

pzp) jest nałożenie na zamawiający obowiązku oceny, czy 

czynności, które będą na jego rzecz wykonywanie w ramach 

realizacji zamówienia publicznego, powinny być 

wykonywane w ramach stosunku zatrudnienia na umowę o 

pracę, a które takiego charakteru nie mają i z ich specyfiki 

wynika, że będą świadczone w oparciu o umowy cywilnoprawne 

jak np. zlecenie, umowa o dzieło, czy kontrakt menedżerski. 

Jeśli na zamówienie publiczne składają się czynności, których 

realizacja odpowiada stosunkowi pracy, wówczas zamawiający 

ma obowiązek wskazać je w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz wyegzekwować od wykonawcy, aby w ramach ich 

świadczenia zatrudniał on pracowników w rozumieniu 

Kodeksu pracy.  

34 



 

 

Tym samym istotą tego przepisu nie są pracownicy jako 

osoby, ale rodzaje świadczeń dla których wykonawca nie 

może unikać zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Dla 

egzekucji tego obowiązku nie jest konieczne, aby wykonawca 

zatrudniał konkretną liczbę pracowników, ale to, aby osoby 

mające w zakresie swoich obowiązków czynności wskazane 

przez zamawiającego byli zatrudnieni na umowę o pracę.  
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Opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca art. 29 ust. 

3a starej ustawy Pzp (obecnie art. 95 ust. 1 nowej ustawy 

Pzp)  

 W tym miejscu zasadne jest wskazanie, które czynności w 

ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, co do zasady, mogą 

polegać na świadczeniu pracy, a które nie. Podnieść należy, że 

jest to katalog przykładowy i otwarty, a jego konkretyzacja 

następuje w odniesieniu do stanu faktycznego zamówienia. 

 

 Co do zasady, pracowniczy charakter będą miały czynności 

wykonywane przez personel sprzątający (czynności 

sprzątania), czy ochroniarzy (czynności świadczenia usług 

ochrony). Powyższe czynności polegają na świadczeniu pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy. 
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 Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez 

kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów 

nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są 

samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają 

samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają 

sobie zadania i same te zadania realizują. 
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 Do rozważenia pozostają kwestie związane ze świadczeniem 

niektórych usług informatycznych (np.: świadczonych przez 

programistów, integratorów systemów etc.), w szczególności, 

gdy są to osoby o wysokim poziomie kompetencji, 

posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty 

potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do 

realizacji przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie 

składania ofert, czy wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności 

wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu 

pracy. 
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Art.  91.  [Podział zamówienia na części]  

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z 

których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania 

ofert częściowych w ramach jednego postępowania o 

udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części 

oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do 

jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

2. Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia 

powody niedokonania podziału zamówienia na części. 
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Art. 7 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

 

 3) dokumentach zamówienia – należy przez to 

rozumieć dokumenty sporządzone przez 

zamawiającego lub dokumenty, do których 

zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, 

służące do określenia lub opisania warunków 

zamówienia, w tym specyfikacja warunków 

zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań; 
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 Nie można powoływać się wyłącznie na korzyści 

organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie 

większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego! 

 

 Przykładowe uzasadnienie (dyrektywa) : 

 podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo 

nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia 

 potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.  
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Art.  281 ust. 1  SWZ zawiera co najmniej: 

 informację, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji; 

 projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy; 

 informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy 

użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 

wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej; 

 informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z 

wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 
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2) ogłoszenie o zamówieniu, SWZ 

 opublikowanie ogłoszenia: 

 obowiązkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Zamawiający jest obowiązany udokumentować 

zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać 

dowód jego zamieszczenia. 

 fakultatywnie także w inny sposób, w szczególności 

na swojej stronie internetowej. 

Uwaga ! Brak obowiązku publikowania ogłoszenia 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 

opublikowanie SWZ: 

 na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

(platformie zakupowej)  
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3) wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ (art. 284-287) 

 

 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 
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 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 

4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ 

 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, 

bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (platformie zakupowej) 
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 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

 W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla 

sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym 

terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ 

 Informację o przedłużonym terminie składania ofert 

zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 

267 ust. 2 pkt 6 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) 
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4) otwarcie ofert – na mocy art. 266 stosuje się większość 

przepisów Działu II ustawy (postępowania powyżej kwot 

unijnych) 

 Art.  222.  

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie 

terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu 

teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3.  Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 

miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Stara ustawa:  

 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i 

warunki płatności zawarte w ofertach. 
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Uwaga! W nowej ustawie brak odpowiednika art. 84 ust. 2 

starej ustawy tj. : 

 

Art.  84 ust. 2 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o 

wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

W związku z powyższym w nowej ustawie nie przewidziano 

instytucji „zwrotu” oferty. 
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Informacja do prezesa UZP o złożonych ofertach 

Art.  81.  

1.Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o 

złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych 

lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, jej wzór, 

sposób sporządzania oraz sposób i tryb jej przekazywania, w tym sposób 

liczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 mając na względzie 

obowiązek Prezesa Urzędu dokonywania bieżącej analizy funkcjonowania 

systemu zamówień, w tym w szczególności w zakresie informacji 

dotyczących rodzajów zamawiających, rodzajów i wartości zamówień, 

liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert i 

trybów postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
50 



ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII  

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych 

   

§  3 

  Zamawiający sporządza informację w postaci elektronicznej 

i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy 

użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na 

stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych, zgodnego ze wzorem informacji stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia. 
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W informacji o złożonych ofertach należy podać m.in. do jakiej kategorii z 

niżej wymienionych należy wykonawca.  

□ mikroprzedsiębiorstwo  

□ małe przedsiębiorstwo 

□ średnie przedsiębiorstwo 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj 

w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia powyższą informację należy złożyć dla każdego z wykonawców 

oddzielnie 
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5) ocena ofert – na mocy art. 266 stosuje się większość 

przepisów Działu II ustawy (postępowania powyżej kwot 

unijnych) 

 

-weryfikacja formalna (pod kątem odrzucenia oferty m.in. 

podpisy, wadium i pełnomocnictwa) 
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Art.  63 ustawy pzp 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o 

wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o 

wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w 

konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 
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Szerszy katalog podpisów elektronicznych dla postępowań o 

wartości poniżej progu unijnego ma stanowić dodatkowe 

ułatwienie dla wykonawców z sektora MŚP, co ma ich 

zachęcić do brania udziału w postępowaniach 
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Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą 

kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu 

elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego 
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Podpis zaufany zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne to podpis elektroniczny, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu 

pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający: 

a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka 

identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa 

w art. 20aa pkt 1ww. ustawy, obejmujące: 

– imię (imiona), 

– nazwisko, 

– numer PESEL, 

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy 

użyciu którego został złożony, 

c) czas jego złożenia. 
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Podpis osobisty zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych to zaawansowany podpis 

elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za 

pomocą certyfikatu podpisu osobistego 
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Przykład 1: skan oferty 

 

Zgodnie z opinią UZP: 

 

UZP w wydanej opinii wypowiedział się nt. dopuszczalności 

„skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

stwierdzając, że „(…) należy mieć na względzie okoliczność, że 

stanowi ona (tj. oferta) oświadczenie woli.  

 

Zgodnie z art. 65 § 1 KC oświadczenie woli należy tak 

tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w 

których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz 

ustalone zwyczaje. W perspektywie funkcjonalnej znaczenie 

będzie miało uwzględnienie kontekstu w jakim dochodzi do 

złożenia tego oświadczenia.  
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Opatrując dokument elektroniczny kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisujący wyraża wolę wywołania 

określonych skutków prawnych to jest, co do zasady, złożenia 

oferty.  

 

Zatem zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej 

przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenie jej w postać 

elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób 

dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś 

kopii oferty. W takich okolicznościach bez znaczenia będzie 

uprzednie opatrzenie oferty sporządzonej w postaci papierowej 

własnoręcznym podpisem.  
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 Reasumując: Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli 

wykonawcy, należy zatem uznać za ofertę złożoną w 

postaci elektronicznej niezależnie od tego: 

 

 - czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu 

programu komputerowego 

 - czy jej postać elektroniczna powstała na skutek 

przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej 

 jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony 

właściwym podpisem, a oferta przekazana zamawiającemu 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 61 

§ 2 KC) 
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Przykład 2: kopia symbolu graficznego 

 

W postępowaniu Wykonawca złożył prawidłowo kwalifikowany 

podpis elektroniczny na dokumencie JEDZ, a następnie, z uwagi na 

problemy techniczne, opatrzył ofertę i wszystkie pozostałe 

załączniki kopią symbolu graficznego podpisu wyciętą  

z  podpisanego elektronicznie dokumentu JEDZ uznając to za 

podpis  

 

 

 

 

Czy wykonawca prawidłowo złożył ofertę?  
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Oferta nie została złożona zgodnie z art. 63 ustawy pzp, ponieważ 

powinna ona zostać złożona pod rygorem nieważności, 

oczywiście w zależności od wartości zamówienia, w formie 

elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

 

Wklejenie symbolu graficznego podpisu nie stanowi opatrzenia 

oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym nawet wówczas, gdy 

wolą jest podpisanie dokumentu. Analogicznie, brak symbolu 

graficznego podpisu na dokumencie elektronicznym nie oznacza, 

że nie jest on podpisany właściwym podpisem elektronicznym. 
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Art. 63 ustawy pzp przewiduje formę elektroniczną/postać 

elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym pod rygorem nieważności jedynie w odniesieniu do 

oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosku, o którym 

mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy pzp. 

 

Odnośnie pozostałych oświadczeń i dokumentów brak 

wymogu sporządzania w określonej formie/postaci pod 

rygorem nieważności  

 

64 



 

Kwestię sporządzania oraz przekazywania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 

wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, ofert, prac 

konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, 

przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu 

lub konkursie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie 
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-weryfikacja wstępna podmiotowa na podstawie 

oświadczenia o  niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Ww. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust.3). 

W przypadku braku oświadczenia – wezwanie do jego 

uzupełnienia 
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- weryfikacja przedmiotowa (pod kątem odrzucenia oferty) 

na podstawie przedmiotowych środków dowodowych 

złożonych wraz z ofertą (etykiety, certyfikaty, inne – art. 104-

106 ustawy) 

 Art.  107.    

 1. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. 

 2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są 

niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 
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 -weryfikacja formalna/przedmiotowa – poprawienie omyłek 

 Art.  223 ust. 2 Zamawiający poprawia w ofercie: 

 1)    oczywiste omyłki pisarskie, 

 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 Art. 223 ust. 3 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający 

wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie 

zgody na poprawienie omyłki. 
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 - weryfikacja pod kątem rażąco niskiej ceny 

 

 Art.  224.  

 1.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 

składowych. 
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 2.  W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w 

terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

 

 Oferty odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt : 

 1) ofert zostały złożone po upływie terminu składania ofert, 

 10) oferty zawierają błędy w obliczeniu ceny lub kosztu -inne 

niż oczywista omyłka, 
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6) ranking ofert w kryteriach oceny ofert 

Art.  240 ust. 2 

Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu 

nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają 

weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu 

zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach. 

Art.  246.  [Ograniczenie możliwości stosowania kryterium ceny]  

1.  Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich 

związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert 

albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

2.  Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich 

związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny 

ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w 

opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co 

najmniej głównych elementów składających się na przedmiot 

zamówienia. 
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7) wezwanie do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych wykonawcę pierwszego w rankingu 

Art.  274 

1.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych.  

2.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania (…) 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 
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3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 

aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień ich złożenia. 

 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 
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8) analiza podmiotowych środków dowodowych pod kątem 

przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

Art.  128.  ust. 1, 3 i 4 

1.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

3.  Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może 

służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

4.  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu. 
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9) wybór oferty 

Termin związania ofertą (art. 307): 

Art.  307 

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 

określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej 

niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie 

nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego 

w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
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3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 

2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

4.  W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, 

przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 
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Art. 252. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie 

związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, 

którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody 

na wybór jego oferty. 

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, 

zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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10) odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 

środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
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6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia; 

9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania 

ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 
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12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty 

po upływie terminu związania ofertą; 

14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do 

upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia 

minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w 

przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny 

interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu 

nie można zagwarantować w inny sposób; 
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17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie 

wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez 

sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w 

przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach 

zamówienia. 
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Niezgodność z przepisami ustawy 

 

Niezgodność oferty z przepisami ustawy to niezgodność z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Za niezgodne z 

przepisami ustawy uznaje się np.: 

 

 złożenie oferty wariantowej w sytuacji, gdy zamawiający nie 

dopuszcza złożenia oferty wariantowej, 

 złożenie oferty wbrew dyspozycji art. 63 ustawy pzp, 

 oferty złożone w tym samym postępowaniu przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

wspólników spółki cywilnej) oraz ofertę złożoną oddzielnie 

przez jednego z tych wykonawców (np. jednego ze wspólników), 
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Nieważność na podstawie odrębnych przepisów 

 

Chodzi o regulacje przewidujące sankcję nieważności czynności 

prawnej, np. art. 58 kc, art.  14 kc (czynność prawna dokonana 

przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest 

nieważna), 82 i 83 kc (wady oświadczenia woli powodujące 

bezwzględną nieważność). 
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Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia 

 

Przez pojęcie „treści oferty” należy rozumieć deklarowane w 

ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co 

do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych 

elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

publicznego zamówienia. 

Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na 

niezgodności zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej 

ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem 

zobowiązania, które zamawiający opisał w dokumentach 

zamówienia i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność treści 

oferty z warunkami zamówienia ma miejsce np. w sytuacji, gdy 

oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie 

zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami 

zamawiającego 
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 Takie kwestie, jak numerowanie stron, sporządzenie oferty na 

innym formularzu niż załączony do oferty dotyczą 

„technicznej” formy oferty i nie stanowią podstawy 

odrzucenia oferty (KIO 928/08) 
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Sporządzenie lub przekazanie oferty w sposób niezgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego 

 

art. 67 ustawy pzp - zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu 

wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 

lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o 

udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji 

elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z 

wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
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Złożenie oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 20.05.2015 r. (KIO 

920/15) Izba uznała, że: „Aby można było zarzucić wykonawcy 

dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji poza 

stwierdzeniem zaniżenia jednej z cen jednostkowych oraz 

manipulacji stawkami należałoby udowodnić, że sprzedaż 

przedmiotowej usługi za oferowaną cenę byłaby przyczyną 

negatywnego wyniku działalności każdego z przedsiębiorców 

działającym w określonej branży”. 

 

 

 

 

 

 
87 



 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej KIO 2463/14 stwierdzono, 

że „Fakt ewidentnej kolizji interesów wykonawcy, który uzyskał 

zamówienie na utrzymanie dróg oraz złożył ofertę na nadzór 

nad tym utrzymaniem, powinien być rozpatrywany nie tylko 

przez pryzmat nieważności czynności prawnej – (…) ale także, lub 

przede wszystkim, w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji. 

Wartości nadrzędne i klauzule generalne, do których odwoływał się 

Zamawiający, a które zmaterializowały się w tym postępowaniu 

mogły być postrzegane w kategorii czynu nieuczciwej 

konkurencji”. 

 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także np. oferowanie 

nierealnie długiego okresu gwarancji (np. 100 lat) w 

postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert jest okres 

gwarancji.  
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Błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 

Zamawiający odrzuca ofertę na tej podstawie, jeżeli występują w 

niej błędy niemożliwe do naprawienia w drodze poprawy 

oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich bądź innych 

niezmieniających w istotny sposób treści oferty. 

W uchwale KIO z 6.03.2012 r., KIO/KD 25/12, zwrócono uwagę, 

że: „O błędzie w obliczeniu ceny będziemy mogli mówić w 

sytuacji, gdy cena została skalkulowana w sposób, który nie 

uwzględnia cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu  

i warunków realizacji. Oznacza to, że wykonawca przyjął 

mylne założenia, bowiem punktem wyjścia do skalkulowania 

ceny jest inny stan faktyczny niż wynika ze SIWZ. Powyższe 

wskazuje, że chodzi o błąd, który każdy z wykonawców może 

popełnić, czyniąc podstawą wyceny zamówienie, które nie 

odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, a więc temu, czego 

oczekuje zamawiający.  
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Sąd Najwyższy w uchwale 20.10.2011 r. (III CZP 53/11) wskazał, 

że „Dla oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny 

(…) nie ma znaczenia, czy przyjęcie nieprawidłowej stawki 

podatku VAT, było zachowaniem zamierzonym przez 

wykonawcę, czy też nie miało takiego charakteru. (…) 

Wystąpienie błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp 

(obecnie: art. 222 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp), oceniać należy w 

kategoriach obiektywnych, a więc niezależnych od zawinienia czy 

motywów zachowania wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty.  

 

Ustawowy obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty 

zawierającej błędy w obliczeniu ceny zakłada wolę 

ustawodawcy zapewnienia stanu porównywalności ofert, z 

uwzględnieniem reguł uczciwej konkurencji” 
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Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy pzp 

 

Art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp - Zamawiający poprawia w 

ofercie (…) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający 

wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje 

się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
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Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą 

 

 

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni (30 dni 

w post. pon. progów unijnych). 

 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
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Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty 

po upływie terminu związania ofertą 

 

Art. 252 ustawy pzp 

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie 

związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, 

którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody 

na wybór jego oferty. 

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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11) unieważnienie postępowania 

 

Art.  310.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki publiczne, 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 
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12) ogłoszenie o wyniku postępowania 

 

Art.  309.  

1.  Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 

postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia 

lub unieważnieniu postępowania. 
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13) raport z realizacji zamówienia, w sytuacjach o których 

mowa w art. 446 ustawy. 

 

Art. 446. 1. Zamawiający sporządza raport z realizacji 

zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w 

przypadku gdy: 

 

1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co 

najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej; 

 

2) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości 

co najmniej 10% wartości ceny ofertowej; 
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3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co 

najmniej: 

 a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o 

wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 

euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro 

 b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 

wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót 

budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 

000 000 euro; 

 

4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości 

lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w 

części. 
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 2. Zamawiający może sporządzić raport w przypadkach 

innych niż określone w ust. 1. 

 3. Raport zawiera: 

 1) wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację 

zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z 

szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, 

podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną 

zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w 

ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe; 
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 2) wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz 

przyczyn ich wystąpienia; 

 3) ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości 

jego wykonania; 

 4) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji 

przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, 

z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności 

wydatkowania środków publicznych. 
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 4. Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od 

dnia: 

 1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za 

wykonaną albo 

 2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o 

jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. 
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14) ogłoszenie o wykonaniu umowy 

 

 Art. 448. Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania 

umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w 

dziale III rozdziale 2. 

 

 Dział III rozdział 2 ustawy – ogłoszenia 
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Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 

publicznych - art.  38 

 (zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495)  
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Najważniejsze zmiany: 

 

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za 

naruszenia w zakresie zamówień publicznych] 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne 

z przepisami o zamówieniach publicznych:  

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części 

lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie 

przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej 

wartości; 
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5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o 

ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia 

o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach 

odnośnie do takich ogłoszeń lub, ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia 

o wykonaniu umowy; 
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5a) niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania; 

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na 

odrębne zamówienia publiczne w celu skutkujące 

uniknięcia uniknięciem stosowania przepisów o 

zamówieniach publicznych ustawy; 

6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

(uchylony). 
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1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia 

postępowania w trybie określonym w przepisach o 

zamówieniach publicznych. 

1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
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2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowy ramowej: 

1) bez zachowania formy pisemnej; 

bez zachowania formy określonej przepisami o 

zamówieniach publicznych; 
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