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Co pozostaje niezmienione 

• Podstawowe tryby stosowania ustawy PZP –  
z wyłączeniem terminu trwania procedury  

• Tryb zapytania o cenę 

• Progi stosowania ustawy PZP 

• Terminy wnoszenia odwołań 

 

 



Nowa forma komunikacji  
zamawiającego z wykonawcami   

• Cel – zastąpienie formy pisemnej formą elektroniczną – zmiana przepisów 
wprowadza definicję środków komunikacji elektronicznej opartą o ustawę  
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz uznaje faks za 
formę przesyłania dokumentów równoważną formie pisemnej; 

• (Art. 10a. 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja i 
wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

• Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się, pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu (18 kwietnia 2017 r., 18 października 2018 r.). 

• Odrębna forma dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (patrz art. 
131 bb. nowelizacji). 

 
 



Nowe źródło informacji  

• (Art. 13a) Zamawiający, niezwłocznie po przyjęciu przez uprawniony organ 
zamawiającego, zamieszcza na profilu nabywcy plany postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na najbliższy rok finansowy, w którym zamieszcza w 
szczególności informacje dotyczące:  

 1) przedmiotu zamówienia,  

 2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty 
     budowlane, dostawy lub usługi,  

 3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia,  

 4) orientacyjnej wartości szacunkowej zamówienia,  

 5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu      
     kwartalnym lub miesięcznym.  



Warunki udziału w postępowaniu 

• Art. 22 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 1) nie podlegają wykluczeniu; 

 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania. 

• Nowy przepis art. 22 ust. 1a. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy:  

 1) nie podlegają wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie;  

 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się  
o zamówienie lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.  

• Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć (art. 22 ust. 1c): 

 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów;  

 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

 3) zdolności technicznej lub zawodowej.  



Warunki udziału w postępowaniu 

• Art.  22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu (wprowadza się obligatoryjny – art. 24 ust. 12–23 – 

katalog wykluczeń oraz fakultatywny – art. 24 ust. 5 pkt. 1–8);  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania. 

1a. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
1b. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 
 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
 z odrębnych przepisów; 
 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
• Wykreślono wiedzę i doświadczenie.   



Istotne zmiany katalogu zdarzeń 
skutkujących wykluczeniem wykonawcy 

• Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności (dotychczas wystarczyło samo zaleganie). 

• Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, które były 
wymagane do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest                
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

• Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  



Istotne zmiany katalogu zdarzeń 
skutkujących wykluczeniem wykonawcy 

• Wykonawcę, który w sposób niezgodny z przepisami ustawy, próbował wpłynąć na 
proces podejmowania decyzji przez zamawiającego lub pozyskać informacje o 
charakterze poufnym, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

• Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
zostać wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu.  

• Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający ma uzasadnione podstawy, aby 
stwierdzić zawarcie takiego porozumienia.  



Zmiana kolejności oceny ofert 

1) Szybka ścieżka oceny ofert – (art. 24aa). Zamawiający może, w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, dokonać ocen ofert na podstawie kryteriów oceny 
ofert, a następnie zweryfikować czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz ocenić 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość 
została wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

2) Art. 25a – Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania 
warunków i braku podstaw wykluczenia. 

3) Art. 26 – Wezwanie do potwierdzenia oświadczeń.  



Warunki udziału w postępowaniu  
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Warunki udziału w postępowaniu  
   – kolejność czynności 
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Jednolity europejski dokument zamówienia 
• Art. 25a. 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne 
na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

 2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu 
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE. 

• Art. 26 ust. 1 i ust. 2 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 
lub pkt 2 lit. a. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 



Zmiany dotyczące  
opisu przedmiotu zamówienia 

• Art. 29 ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać 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, 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".  



Zmiany w przetargu nieograniczonym 

• Termin składania ofert 35 dni (było 40).  
• Wprowadzono możliwość skrócenia terminu do 15 dni, jeżeli opublikowano 

wstępne ogłoszenie informacyjne (co najmniej 35 dni wcześniej) lub jeżeli 
zachodzi PILNA potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest 
uzasadnione. Dla trybu przetargu ograniczonego wydłużono z 10 do 15 dni 
wnioski. Oferty z 40 do 30 dni i dla PILNEJ procedury pozostawiono dni 10.  

• Zmiana ogłoszenia skutkuje wydłużeniem terminu min. 15 dni (było 22).   
• W przetargu ograniczonym SIWZ musi być na stronie internetowej 

zamawiającego wraz z ogłoszeniem przetargu.  
• Z treścią wniosków składanych w przetargu ograniczonym można zapoznać 

się dopiero po upływie terminu ich składania.  

• W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez 
wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający wyznacza terminy 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez 
wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że 
terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert 
określonych w ustawie (art. 83a ust. 2). 
 



Zmiany w negocjacjach z ogłoszeniem 

• Zmiana przesłanek stosowania (poszerzenie okoliczności): 

a) unieważniono poprzedni przetarg, ponieważ wszystkie oferty 
przekraczały budżet zamawiającego; 

b) wszystkie oferty zostały odrzucone;  

c) zaczerpnięto przesłanki z dialogu konkurencyjnego. 

• Wprowadzono możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert          
wstępnych bez przeprowadzania negocjacji. 

• Możliwość rezygnacji z ogłoszenia postępowania (art. 56 ust. 1 warunek:    
zaproszenie wszystkich, którzy złożyli prawidłowe oferty we wcześniej 
przeprowadzonym przetargu). 

• Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz 
kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu (art. 58 ust. 2c). 

 



Istotne zmiany w dialogu konkurencyjnym  

• Poszerzono przesłanki umożliwiające skorzystanie z trybu dialogu 
(odesłanie do art. 55 ust. 1 PZP), pojęcie kryterium selekcji. 

• Zamawiający będzie zobowiązany przekazać orientacyjny harmonogram 
postępowania.  

• Art. 60f. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu 
potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych 
w ofercie negocjować z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o ile nie skutkuje to 
zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb  
i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, ani nie prowadzi do 
zakłócenia konkurencja lub dyskryminacji wykonawców. 



Istotne zmiany  
w zamówieniu z wolnej ręki 

• Usunięto zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt. 5) stają się zmianą umowy 
(art. 144 ust. 1 pkt. 2). 

• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o 
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem 
oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 
jego wartości (brak ograniczenia 50%). 

• W przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest 
częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie 
bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych 
właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych 
produktów lub instalacji (brak ograniczenia 20%). 

 



Nowy tryb – partnerstwo innowacyjne  
(art. 73a –74h) 

• Celem ustanowienia partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie 
innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych oraz późniejsze 
nabycie tych dostaw, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem  
że odpowiadają one poziomom wydajności maksymalnym kosztom 
uzgodnionym między zamawiającym a partnerami. 

• W postępowaniu o ustanowienie partnerstwa innowacyjnego wykonawcy, w 
odpowiedzi na ogłoszenie stanowiące zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
wraz z jednolitym dokumentem, zawierającym informacje na potrzeby 
kwalifikacji podmiotowej wymagane przez zamawiającego.  

• W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie wykonawcy zaproszeni przez 
zamawiającego po dokonaniu przez niego oceny dostarczonych informacji. 



Kryteria oceny ofert po nowelizacji  
• Art. 91 ust. 2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się 
do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 
 2) dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników;  
 3) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 
     ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 
 4) aspekty środowiskowe; 
 5) aspekty innowacyjne; 
 6) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji     
     zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 
 7) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy,     
     sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 
• Art. 91 2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą 
zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli 
wskażą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 
cech przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do 
protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty 
cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust.2 i art. 80 ust. 3. 
 
Zadaniem Komisji Europejskiej  
1. Nie powinno się stosować więcej niż 3 kryteriów oceny ofert. 
2. Zastosowanie dużej ilości kryteriów wcale NIE GWARANTUJE lepszej realizacji zamówienia! 
3. Im większa liczba kryteriów oceny ofert, tym mniejsza kontrola zamawiającego i mniejsza efektywność. 
 
 



 

Zasady formułowania kryteriów oceny ofert: 

 1) muszą być związane z przedmiotem zamówienia,  

 2) nie mogą przyznawać zamawiającemu bezwzględnej swobody wyboru,  

 3) muszą być wyraźnie wskazane w dokumentacji zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniu o zamówieniu, 

 4) muszą być zgodne z zasadami podstawowymi prawa wspólnotowego, w szczególności z zasadą     

niedyskryminacji, 

 5) muszą im towarzyszyć wymagania, które pozwalają na efektywną weryfikację dokładności informacji  

zawartych w ofertach. 

Art. 91 ust. 2b. Zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt. W takim przypadku kryteriami oceny ofert są inne 
kryteria.   

Art. 91 ust. 2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz na 
wszystkich etapach ich cyklu życia, w tym określonym procesem: 

1. produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub usług na rynek albo 

2. dotyczącym innego etapu cyklu życia tych robót budowlanych, dostaw lub usług,  

 - nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 

Art. 91 ust. 2d. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 
sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. 

Pozacenowe kryteria oceny ofert 



Aukcja elektroniczna 

• Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po 
dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu  
o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub  
w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, o 
którym mowa w art. 134e ust. 1, oraz jeżeli można w sposób precyzyjny 
określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożono co  
najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 92 ust. 1). 



Zmiany w zakresie przekazywania  
informacji z otwarcia ofert 

• Art. 86 ust. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

• Art. 95 ust. 1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej.  



Ułatwiono wypłatę zaliczek 

• Art. 151a. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia, jeżeli 
możliwość taka została przewidziana  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  



 

Zmiana umowy  
w sprawie zamówienia publicznego  

ustawa PZP 

W dotychczasowym stanie prawnym zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa 
tylko wówczas, gdy zamawiający przewidział taką ewentualność w dokumentach 
zamówienia oraz określił jej warunki. 

Projekt: 
• wskazuje okoliczności, po wystąpieniu których będzie dopuszczalne dokonywanie zmian 
postanowień zawartych w umowie o zamówienie publiczne lub umowie ramowej – 
określając, jakiego rodzaju zmiany będą uznawane za istotne i co za tym idzie będą 
wymagały wszczęcia nowego postępowania, 
• określa sytuacje, w których będzie możliwa zmiana umowy (art. 144 ust. 1), 
• wprowadza katalog przesłanek, gdzie po spełnieniu co najmniej jednej z nich 
zamawiający będzie mógł umowę rozwiązać. 



Zmiana umowy  
w sprawie zamówienia publicznego  

ust. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz 
warunki wprowadzenia zmian; 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 
b) starannością, nie mógł przewidzieć, 
c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Art. 144 ustawy PZP 



Poszerzono prawo  
wnoszenia odwołań do KIO 

Nowe w stosunku do obowiązujących w ustawie PZP uregulowania dotyczące postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą: 
1. określenie podmiotów, którym będzie przysługiwać prawo do wniesienia odwołania na takich zasadach, jak w dyrektywie 

odwoławczej,  
2. brak ograniczania przedmiotu odwołania w przypadku zamówień poniżej progów unijnych; 
3. wskazanie przesłanek wniesienia odwołania po zawarciu umowy w celu jej unieważnienia; 
4. wprowadzenie takich samych terminów na wnoszenie odwołania, bez względu na wartość zamówienia; 
5. wskazanie terminów wnoszenia odwołań przed zawarciem umowy i po zawarciu umowy;  
6. wprowadzenie zasady orzekania w składach trzyosobowych z jednoczesnym określeniem katalogu spraw, w których Izba 

orzeka jednoosobowo (np. w sprawach prostych oraz poniżej progów unijnych);  
7. wydłużenie instrukcyjnego terminu rozpoznawania odwołań z 15 dni np. do 21 dni;  
8. wskazanie sytuacji, w których organ odwoławczy powinien przyznać odszkodowanie. 

Art.  180.  
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru oferty najkorzystniejszej; 
7) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 



 

ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ! 

 

Jak stosować  
Prawo zamówień publicznych  
po wejściu w życie nowelizacji 


