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Zmiany w procedurze przetargowej 

obowiązujące od dnia 28 lipca 2016 r.  

– jak wygrać przetarg  

w nowym stanie prawnym 

 



Podstawowy cel wprowadzenia 
nowych przepisów 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE  
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (zamówienia klasyczne) 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE  
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 
2004/17/WE 

• Nowelizacja: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1020) 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Oświadczenie 

• Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne oświadczenie, że: 

– nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu 

– spełnia kryteria selekcji 

• Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi 
unijne, oświadczenie wykonawca składa na formularzu JEDZ 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Żądanie dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków, brak podstaw wykluczenia, kryteria 
selekcji (nowe pojęcie) 

• W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej  
tzw. progi unijne przed udzieleniem zamówienia zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie 
aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 (spełnianie warunków, 
kryteria selekcji, brak podstaw wykluczenia) 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

• W postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych jest  
to uprawnienie zamawiającego 

• 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 oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,  
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów  
(patrz: art. 26 ust. 2f) 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
dokumentów, jeżeli: 

• zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub 

• może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Czynność otwarcia ofert i przekazywanie informacji  
z otwarcia  

• zmiana w art. 86 ust. 5  

 WAŻNE: Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia 
ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

– kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

– nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 
terminie 

– ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Uzupełnianie dokumentów i pełnomocnictw 

Jeżeli wykonawca nie złożył: 

– oświadczenia, 

– jednolitego dokumentu, 

– dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1, lub 

– innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub 

– złożone ww. dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości… 

…zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia  
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Uzupełnianie dokumentów i pełnomocnictw cd. 

 

• Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym 

 



Zmiany dotyczące sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków  

udziału w postępowaniu 

 Procedura odwrócona 

• Zamawiający może, w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,  
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 

– o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu 

• Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać wykonawcę, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 

 



Nowelizacja ustawy  

Prawo zamówień publicznych  

– omówienie zmian 

Zmiany dotyczące  

kryteriów oceny ofert  



Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert 

 ZMIENIONA DEFINICJA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
(art. 2 pkt. 5 lit. a i b) 

Oferta  

najkorzystniejsza  

Najniższa cena  

Najniższy koszt (cykl życia)  

(jedyne kryterium)  

Najlepiej spełniła  

inne kryteria  

(cena lub koszt jest stała)   

Najkorzystniejszy   

bilans ceny lub kosztu 

do pozostałych kryteriów 
w tym działalność twórcza  

lub naukowa 

Kryterium ceny  

Kryterium kosztu 

 

Aspekty jakościowe /użytkowe/ 

ekologiczne/społeczne/ innowacyjne 

kwalifikacja i doświadczenia personelu 

serwis, pomoc techniczna, warunki dostawy 

 

lub  lub  

i 



Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert 

 Ogólna zasada NOWOŚĆ! 

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



Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert 

 Kryterium CENY 

• Ograniczenie możliwości zastosowania kryterium ceny 

– jako jedynego kryterium lub  

– kryterium o wadze przekraczającej 60% 

• Wyłącznie do sytuacji, w których zamawiający:  

– wskaże w OPZ standardy jakościowe odnoszące się  
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

– dodatkowo wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób 
zostały uwzględnione w OPZ koszty cyklu życia  

 



Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert 

 Rozszerzenie katalogu przykładowych kryteriów 
oceny ofert 

• Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne  
i funkcjonalne 

• Dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników  

• Cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne 
 

A także… 



Zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert 

• NOWOŚĆ – organizacja, kwalifikacje zawodowe  
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia*   
Wyrok TSUE z 26 marca 2015 r. w sprawie C-601/13 (Ambisig) 
*Instytucje zamawiające powinny za pomocą odpowiednich 
postanowień umowy zapewnić udział wskazanego personelu 
ewentualnie zachowanie „równoważności” jego zmian  

• Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna 

• Warunki dostawy (termin dostawy, sposób dostawy,  
czas dostawy, okres realizacji)  



Uproszczenie zasad udzielania zaliczek 

 

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



 
 

ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ 

Więcej certyfikowanych wideoszkoleń i wideoporad  

na www.wideoakademia.infor.pl 

Jak wygrać przetarg 

Prowadzący: Marek Okniński 


