
Szczegółowe warunki realizacji zamówień 
publicznych po nowelizacji ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych          
w projektach EFS

Osoba prowadząca: Marcin Więckowski

Termin: 28 maja 2021 r.

Szkolenie realizowane przez: Eurofinance Training Sp. z o.o.
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Interakcja-czy mnie słychać-czy mnie widać?

Czy mnie słychać czy wszystko jest w porządku ? Jest interakcja ze słuchaczami? Czy
mnie widać?
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Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego

Przechodzimy na stronę

www.uzp.gov.p

Oraz:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-
regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-
2014-2020/

Oraz:

Baza Konkurencyjności
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Zamówienia na podstawie wytycznych 
programowych

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020



Zamówienia wg wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności

Obowiązki beneficjenta:

1. Zapytanie ofertowe jako hybryda postępowania cywilnego i na podstawie prawa
zamówień publicznych-

1) Przykład: Bodowa zapytania ofertowego prostego z podstawowymi
dokumentami

2) Przykład Zapytania ofertowego z obostrzeniami (warunki, kryteria itp.)



Rozeznanie rynku

1. Rozeznanie rynku jako procedura

2. Rozeznanie rynku jako szacowanie wartości zamówienia

3. Rozeznanie rynku – jako zapytanie ofertowe-hybryda



Treść zapytania ofertowego a treść 
rozeznania rynku

Treść zapytania ofertowego uregulowana jest w ostatnich wytycznych (podstawy
i elementy wymienione stosowny punkt wymienionych wytycznych) ale
oczywiście możemy rozbudowywać nasze zapytanie ofertowe dowolnie (wstawić
obowiązek wadium, rozpisać Kryteria. Określić warunki udziału w postępowaniu
itp.)- to zależy jakie mamy potrzeby i jak rozbudowany jest nasz przedmiot
zamówienia- to co chcemy zamówić

Z kolei rozeznanie rynku występuje w celu oszacowania wartości zamówienia
i jest to odrębne działanie beneficjenta- ale także jako procedura wysłania
rozeznania do 3 potencjalnych wykonawców o wartości do 20 000 netto
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Źródło: http://www.praktycznezamowieniapubliczne.pl/kancelaria-radcy-

prawnego-agnieszka-wisniewska-celmer/

➢W dniu 4 sierpnia 2020 r. weszły w życie zmiany do Rozporządzenia
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień – zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie obniżania
wartości korekt. Powyższe zmiany zostały wprowadzone
rozporządzeniem zmieniającym Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1264) zwanego
dalej Rozporządzeniem zmieniającym.

➢Rozporządzenie to wprowadza dość dużo istotnych zmian w zakresie
wymierzania wartości korekt finansowych.
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Przed 4 sierpnia stosujemy przepisy 
dotychczasowe

Zgodnie z treścią §2 niniejszego Rozporządzenia zmieniającego
do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie
niniejszego Rozporządzenia, tj. przed dniem 4 sierpnia 2020 r.
stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Uchylone przepisy par 7,8,9

§7, który stanowi, że: W przypadku kategorii nieprawidłowości
indywidualnych, której w załączniku do rozporządzenia przypisano więcej
niż jedną stawkę procentową, zastosowanie stawki procentowej o niższej
wysokości niż maksymalna wysokość dla danej kategorii nieprawidłowości
indywidualnych jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione
charakterem i wagą stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej.

Uchylenie powyższego przepisu Rozporządzenia w sprawie obniżania
wartości korekt wynika z faktu, że nowa tabela, stanowiąca załącznik
do Rozporządzenia zmieniającego nie przypisuje w żadnej z kategorii
więcej niż jednej stawki procentowej. Stąd ww. zapis jest nie znajduje
zastosowania.
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Uchylone rozp-par. 8

§8, który stanowi, że: Stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż
maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest
możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli
lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach
danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości
indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną
w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania
wyniku kontroli lub audytu.

Treść powyższego zapisu dotyczy analogicznej sytuacji, o której mowa w §7 –
jeśli chodzi o przypadki przypisania większej ilości niż jedna stawka procentowa
przy jednej nieprawidłowości. Z tych samych względów zastosowanie tego
przepisu w świetle wprowadzanego brzmienia ze stawkami procentowymi
byłoby niemożliwe, z uwagi na brak przypadków występowania większej ilości
stawek procentowych w stosunku do jednej nieprawidłowości.
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Komisja Europejska-komentarz

Uchylenie powyższego zapisu Rozporządzenia w sprawie obniżania wartości
korekt stanowić może wynik zmian w zakresie konstrukcji i zawartości
merytorycznej tabeli.

W uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia zmieniającego czytamy: „Obecna
treść przepisu wynika z wcześniejszego stanowiska KE dotyczącego
transgraniczności zamówień. Obecnie stanowisko to uległo zmianie. KE wyjaśnia
w swojej decyzji, że jej wytyczne mają zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy
zamówienie ma charakter transgraniczny, ale także wtedy, gdy w przepisach
krajowych (uwzględniając warunki umowne lub warunki udzielenia dotacji)
wprost zobowiązano beneficjentów funduszy UE do przestrzegania krajowych
przepisów dotyczących zamówień publicznych lub podobnych przepisów, nawet
jeżeli tacy beneficjenci nie są sami instytucjami zamawiającymi w rozumieniu
dyrektyw.
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Usunięcie par 11 rozp

Powyżej przytoczone stanowisko Komisji powoduje konieczność
usunięcia § 11, który nie odzwierciedla w prawidłowy sposób
obecnego, jasno wyrażonego stanowiska KE. Pozostawienie
przepisu powodowałoby sytuacje, że przy ocenie wagi
nieprawidłowości w zamówieniach poniżej progu ustawy bierze
się wyłącznie transgraniczny charakter, a nie bierze się pod
uwagę przepisów wnikających z warunków umowy
o dofinansowanie (np. procedury konkurencyjności
wprowadzonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków
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Istotna zmiana załącznika – tabeli korekt

Otwieramy tabelę!!!!!!

Przede wszystkim widoczny jest podział tabeli na części według kategorii.

Kategoria 1 – obejmująca nieprawidłowości związane z ogłoszeniem
o zamówieniu oraz SIWZ;

Kategoria 2 – obejmująca kwalifikację wykonawców i ocenę ofert czyli
wszystkie naruszenia w obszarze badania spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu, badania złożonych ofert,
w tym badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny oraz dokonywania oceny
przy ustalonych w dokumentacji kryteriach oceny ofert;

Kategoria 3 – obejmująca nieprawidłowości występujące podczas realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego, a ściślej rzecz ujmując –
naruszenia w zakresie dokonywanych zmian w treści zawartej umowy.
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Przepisy UE orzecznictwo tsue

Do każdej z rodzajów nieprawidłowości zostały wskazane odpowiednie
przepisy prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych, których
naruszenie może stanowić daną nieprawidłowość oraz przepisy prawa
UE wraz z orzecznictwem TSUE, pozwalające na identyfikację
nieprawidłowości w obszarze naruszeń przepisów UE – czyli wskazanych
w dokumencie dyrektyw.
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Brak podziału na pzp i poza pzp

Co istotne – tabela ze wskaźnikami procentowymi nie obejmuje
w osobnej kolumnie zamówień wyłączonych z zakresu ustawy Prawo
zamówień publicznych – czyli tych udzielanych na podstawie wytycznych
z zachowaniem zasady konkurencyjności. Poprzednio obowiązująca wersja
tabeli ze wskaźnikami procentowymi zawierała obok nieprawidłowości,
stanowiących naruszenia stwierdzone w zamówieniu udzielonym zgodnie
z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej
dalej: „Pzp”, albo z ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) także opis
naruszenia stwierdzonego w zamówieniu udzielonym zgodnie
z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo
z decyzji o dofinansowaniu projektu.
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Wyłączenia z ustawy pzp

Ograniczono katalog wyłączeń spod stosowania ustawy. Zrezygnowano
z wyłączenia stosowania ustawy do przyznawania dotacji ze środków
publicznych. Wyłączenie to stanie się bezprzedmiotowe po wprowadzeniu
planowanej definicji udzielenia zamówienia publicznego, która powinna
definitywnie rozstrzygnąć spór o charakter prawny przyznania dotacji,
zwalniając takie przysporzenie spod reżimu ustawowego. Z katalogu usunięto
również wyłączenie zamówień bagatelnych do wartości 30 000 euro. Zwolnienie
takich zamówień spod reżimu ustawowego będzie wynikać z przepisów
określających progi stosowania ustawy.

Pozostałe wyłączenia uregulowano w Oddziale 2 od art. 9 do 14-Omawiamy !!!!
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Zamówienia bagatelne do 130 000 PLN

Ustawodawca w nowej ustawie pzp w trakcie jej wakacji wykreślił
obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu o wartości powyżej
50 000 PLN

Zamówienia do 13000 PLN realizowane są więc w jednostce publicznej
na zasadach i w przedziałach wartości tak jak w poprzednim stanie
prawnym

Wzór regulaminu do 130 000 PLN- wyświetlamy (plik wzory różne)



Regulamin Zamówień do 130 000 PLN

1. Zasady tworzenia – przedziały wartości i nowa podstawa prawna

2. Budowa na podstawie włączeń pzp i trybu zamówienia z wolnej ręki

3. Otwieramy ustawę art. 9-11 oraz tryb zamówienia z wolnej ręki

4. Pamiętajmy że dla jednostek sektora finansów publicznych zawsze
pierwszeństwoo mają wytyczne programowe przed regulaminem
do 130 000 PLN



Zamówienia publiczne wg nowej ustawy pzp

USTAWA

z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych



Planowanie udzielania zamówień publicznych 
wg nowej ustawy

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2021 wprowadza nowy sposób
realizacji zamówień wprowadza:

1 . Zamówienia bagatelne do 130 000 PLN

2. Zamówienia poniżej progów UE a powyżej 130 000 PLN

3. Zamówienia powyżej progów UE

4. Zamówienia na usługi społeczne jako składowe powyższych zamówień

Należy dostosować plan zamówień publicznych do nowych przepisów.
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Zasada efektywności ekonomicznej

1. Próba zmiany nastawienia do procesu zakupowego

Art. 17. 1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:

1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem
zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację,
oraz

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych
oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym
zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
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PODZIAŁ ZAMÓWIENIA
TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTOWA, CZASOWA

Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia

z jednym zamówieniem czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest:

ANALIZA OKOLICZNOŚCI KONKRETNEGO PRZYPADKU

W tym celu należy posłużyć się następującymi kryteriami:

Tożsamość przedmiotowa

(dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju - podobne o tym 
samym przeznaczeniu)

Tożsamość czasowa

(możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie)

Możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę

23



Systematyka Ustawy

I. Przepisy ogólne.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości mniejszej niż progi unijne.

IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień
klasycznych.
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Systematyka ustawy cz. II 

V. Zamówienia sektorowe.

VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.

IX. Środki ochrony prawnej.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

XI. Kontrola udzielania zamówień publicznych.

XII. Przepisy o karach pieniężnych.

XIII. Przepis końcowy.
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Nowość w szacowaniu-art. 29 ust 2

Na uwagę zasługuje dopuszczenie w art 29 ust 2
możliwości dokonania podziału zamówienia
ze skutkiem w postaci niestosowania ustawy,
w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi
przyczynami (dotychczasowa ustawa nie zawierała
podobnej regulacji).
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Definicje

Dokumenty zamówienia: dokumenty sporządzone przez Zamawiającego
inne niż ogłoszenia, to też nie tylko dokumenty przygotowane przez
personel zamawiającego, ale również dokumenty, których opracowanie
zamawiający powierzył zewnętrznym, profesjonalnym podmiotom
(np. dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe
na zlecenie zamawiającego). Dokumenty zamówienia to także istniejące
opracowania, do których zamawiający się odwołuje. Specyfikacja
Warunków Zamówienia to też dokument
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Najkrótszy termin minimalny

Proponuje się, aby wyznaczony przez zamawiającego termin na dokonanie

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmujący dwa lub

więcej dni zawierał co najmniej dwa dni robocze. Przez dzień roboczy należy

rozumieć każdy inny dzień niż dzień uznany ustawowo za wolny od pracy

i sobota.
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Kolejna zmiana
plan zamówień publicznych

art. 23

Wprowadzono dodatkowo obowiązek aktualizacji planu-art. 23 ust. 4
nowej ustawy
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Szacowanie wartości zamówienia - zasady bez zmian

Art. 28 jest odzwierciedleniem 32, w porównaniu do poprzedniej ustawy
tym razem przepisy o szacowaniu umieszczone zostały w dziale I rozdział 5
aby podkreślić że przepisy dotyczące szacowania maja charakter
uniwersalny i dotyczą wszystkich trybów.

Terminy szacowania bez zmian.
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Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy
Oddział 1. Zamawiający

Pomocnicze działania zakupowe-(po prostu inne nazewnictwo)

Powierzenie

Zamawiający może przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia albo konkurs samodzielnie, ale może również powierzyć
przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub
organizację konkursu w ramach pomocniczych działań zakupowych własnej
jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Podmioty albo jednostki, którym zamawiający powierzył przeprowadzanie takiego
postępowania w imieniu i na rzecz zamawiającego działają jako pełnomocnicy
zamawiającego
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Konflikt Interesów (terminologia Unijna-wytyczne –
zasada konkurencyjności)

Konieczność wyłączenia osób z działań związanych z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego nie tylko z powodu rzeczywistego, ale również

postrzeganego konfliktu interesów.

oświadczenie o istnieniu konfliktu interesów powinno być złożone, stosownie do art.

56 ust. 5 i 6 ustawy, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego zaistnieniu,

a oświadczenie o braku istnienia takiego konfliktu nie później niż przed zakończeniem

postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub

istnieniu konfliktu interesów rozciągnięty został również na osoby udzielające

zamówienia. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest bowiem

czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Konflikt interesów cd 1

Właściwie zmieniono terminologię wstawiając nazwę unijną, zastępując
dotychczasową zasadę bezstronności- zasady oceny pozostają te same-
uwypuklono np. osoby udzielające zamówienia

Analiza art. 56 ust . 1 – bo to on zamiast obecnego art. 17 będzie ważnym,
często podnoszonym przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
naruszeniem.
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Komisja przetargowa art. 53

Zmiana artykułów – bez zmian treści - więc powoływanie komisji
przetargowej na dotychczasowych zasadach.

34



Komunikacja nadal w formie elektronicznej - doprogowo
z e - dowodem

Ustawodawca przyjął elektroniczną formę komunikacji z certyfikowanym podpisem

elektronicznym w postępowaniach powyżej progów unijnych, a poniżej progów dopuścił:

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości

niższej niż wartość właściwa dla progów unijnych, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie i oświadczenia wykonawców

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez wykonawców warunków udziału

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o którym mowa w art. 125 ust. 1, będą składane pod

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn.

zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia zdnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
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Protokół z postepowania

Dalej obowiązuje-art. 71 z tym że: „nie ma obowiązku podawania w protokole
informacji, które zostały już podane w ogłoszeniu, pod warunkiem załączenia tego
ogłoszenia do protokołu”

Załącznikami do protokołu, zgodnie z art.73 ustawy, będą nadal jak w ustawie Pzp,
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego.

36



Protokół – załączniki – zwrot - termin 

Protokół jest jawny - należy uważać na dane osobowe i poufność danych (art. 18, art. 19 i art.

74 ustawy). Udostępnianie dokumentacji-ofert, na wniosek wciągu 3 dni od otwarcia.

W art. 77 ustawy, została wprowadzona możliwość zwrotu wykonawcom, przez

zamawiającego, złożonych przez nich planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów,

programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, jeżeli nie wystąpili oni sami

z wnioskami o taki zwrot w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego albo unieważnienia postępowania, co dotyczy również wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie, w jakim wymienione załączniki

do protokołu nie stanowią załączników do umowy. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw

potrzebie zapobiegania obciążania zamawiających dodatkowymi kosztami przechowywania

wskazanych materiałów w sytuacji, gdy nie są już one potrzebne dla celów postępowania, ani

nie są niezbędne dla wykazywania prawidłowości realizacji umowy.

37



Forma protokołu z postępowania-papierowa                        i 
elektroniczna

Jeżeli protokół postępowania jest sporządzany w postaci papierowej
zamawiający powinien załączać do niego nośniki elektroniczne zawierające
kopię dokumentacji postępowania lub konkursu przechowywanej w postaci
elektronicznej. Jeżeli natomiast protokół jest prowadzony w postaci
elektronicznej, zamawiający powinien podać w protokole aktywne ścieżki
dostępu (linki) do załączników, umożliwiające podgląd wszystkich
dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki do protokołu a także,
odpowiednio, załączyć do protokołu elektroniczny wykaz załączników
przechowywanych w postaci fizycznej z oznaczeniem podmiotów, które
je przekazały oraz określeniem kiedy te dokumenty zostały przekazane.
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Art. 81-obowiązek informacyjny

Zamawiający będzie zobowiązany przekazać Prezesowi Urzędu informacji
o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofertach, które zamawiający powinien przekazać nie później niż w terminie
7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert ostatecznych albo
unieważnienia postępowania. (szczegóły zostaną określone w rozporządzeniu)
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Sprawozdanie-art. 82

Obowiązek sprawozdawczy pozostaje natomiast w ust. 1 doprecyzowano
zakres sprawozdania, które zgodnie z wymogami dyrektyw ma dotyczyć
wartości całego rynku zamówień, a więc nie tylko wartości tych zamówień,
do których ma zastosowanie ustawa. W ust. 3– wprowadzono przepis
pozwalający na dokonywanie korekt do corocznych sprawozdań
zamawiających przesyłanych do UZP. Takie uregulowanie jest podyktowane
zaleceniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, powstałym w wyniku
kontroli pn. „Dokonywanie zakupów do 30 tys. Euro przez wybrane jednostki
sektora finansów publicznych”.
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Nowy Tryb podstawowy-trzy warianty

Tryb podstawowy
SWZ OPW-nowe

nazewnictwo

Wariant I -
najbardziej 
przypomina 

przetarg 
nieograniczony 

Wariant  II -
3 etapowy                             

z możliwością 
negocjacji w celu 

ulepszenia ofert o ile 
zam przewidział taką 

opcję

Wariant III  -
z obowiązkowymi 

negocjacjami              
w celu ulepszenia 
ofert 3 etapowy
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Prezentacja Urzędu Zamówień publicznych

PROCEDURA UPROSZCZONA 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PONIŻEJ PROGÓW UE

DZIAŁ III

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego 

o wartości mniejszej niż progi unijne



Ćwiczenie- Plan zamówień publicznych

Przechodzimy do opisu ćwiczenia i do ćwiczenia-udostępnienie ekranu



DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne

Analiza potrzeb zamawiającego

Analiza potrzeb

Przepisy ustawy nie określają formy, w jakiej
powinna zostać sporządzona analiza, ani terminu
na jej wykonanie. Wskazują one jedynie pewne
stałe elementy, które należy rozważyć przy
sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań. Ponadto
analiza potrzeb i wymagań nie musi być
sporządzana w postaci oddzielnego dokumentu,
przygotowywanego wyłącznie w związku
z dyspozycją przedmiotowego przepisu.

EFEKTYWNOSĆ

Zwolnienie z analizy 
potrzeb w przypadku 

konkursu gdy nagrodą jest 
wolna ręka i negocjacji bez 

ogłoszenia (pilna 
potrzeba)
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Ćwiczenie Analiza potrzeb i wymagań

Przechodzimy do ćwiczenia: udostępnienie ekranu



Procedura (przygotowanie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcie 
postępowania) – z uwzględnieniem elektronizacji

1. Określenie przedmiotu zamówienia (art. 29) (99…)

2. Ustalenie wartości zamówienia (od art. 32 do art. 35) (28…)

3. Sklasyfikowanie trybu oraz określenie procedury(uproszczona, pełna)

4. Przygotowanie SIWZ zgodnie z art. 36 (134)

Ustalenie warunków udziału w postępowania (112)

Ustalenie kryteriów oceny ofert (240)

5. Ogłoszenie-wszczęcie postępowania (art. 41) (267)-rozp nowe zamieszczenie ogłoszenia
i specyfikacji wraz z załącznikami na stronie www

a)Pytania i odpowiedzi do treści siwz art. 38 ( 135….)

b)Modyfikacja Siwz art. 38 ust. 4, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia art. 38 ust 4a
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Procedura (przygotowanie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcie 
postępowania) – podsumowanie skrót-cd

6. Składanie ofert (w terminie)
7. Czynność otwarcia ofert (w kolejności składania)-w terminie otwarcia, przed otwarciem

podajemy kwotę przeznaczoną na zamówienie
8. Ocena ofert –przedmiotowe środki dowodowe (223)

a) Uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych (127)
b) Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny art. 90-rozdz 5 -224
c) Poprawienie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych art. 87 ust 2 223 ust 2
d) Wyjaśnianie złożonych ofert art. 87 ust. 1 (187)
e) Wykluczenie wykonawcy (art. 24-108-109), odrzucenie oferty (art. 89-226), wybór oferty

wykonawcy, unieważnienie postępowania art. 93-255 (pełna informacja o wyborze oferty-
art. 92)-253

9. Podpisanie umowy art. 139-151 a-254
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia art. 95-309
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Analiza potrzeb i wymagań-ćwiczenie

1) zasadność jego udzielenia, w tym czy nie można zaspokoić danej
potrzeby zasobami własnymi,

2) zbadanie możliwość zastosowania alternatywnych sposobów i środków
zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb przez wskazanie możliwych
wariantów, np. zamówienia zakupu usług zamiast rzeczy czy zastąpienia
zamówienia na dostawy związane z przeniesieniem własności na najem
lub leasing rzeczy lub innych dóbr, a także wykorzystania np. umowy
koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3) dokonać wstępnego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia
w przedstawionych wariantach;
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Analiza potrzeb i wymagań-ćwiczenie

4) wziąć pod uwagę możliwość podziału zamówienia na części;

5) dokonać wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, dostosowanego
do konkretnego przedmiotu zamówienia. Na przykład na etapie przygotowania
postępowania zamawiający powinien stwierdzić czy posiada odpowiednie
zasoby i wiedzę pozwalającą na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
czy nie jest wskazane wybranie trybu, który umożliwia zidentyfikowanie
w drodze dialogu z wykonawcami optymalnego sposobu zaspokojenia potrzeb
i sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia;

6) wskazać możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub
innowacyjnych w postępowaniu;

7) wskazać ryzyka związane z udzieleniem zamówienia oraz w miarę możliwości
sposoby na ograniczenie tych ryzyk.
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Wstępne konsultacje rynkowe

Aby zachęcić zamawiających do stosowania tego instrumentu w celu
opracowywania nie tylko technicznych dokumentów zamówienia, ale także
rozważenia różnych innych aspektów związanych z planowanymi zamówieniami
i wymagających konsultacji rynkowej, w sposób bardziej przejrzysty niż miało
to miejsce w dotychczasowym stanie prawnym została uregulowana możliwość
przeprowadzenia przez zamawiającego wstępnych konsultacji rynkowych.

Konsultacje te, stosownie do art. 84 projektu ustawy, mogą być przeprowadzone
wyłącznie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i mają służyć przygotowaniu tego postępowania, a także poinformowaniu
wykonawców o planach zamawiającego i wymaganiach dotyczących zamówienia.
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Konsultacje rynkowe

W ramach konsultacji rynkowych zamawiający będzie mógł
korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów będących
specjalistami w danej branży, organów administracji publicznej,
które mogą dostarczyć potrzebnych informacji, oraz
uczestników rynku, w tym izb branżowych i potencjalnych
wykonawców
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Ogłoszenia-na stronie www niekoniecznie w siedzibie

1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej bądź
w innym miejscu niż na stronie, należy podkreślić, że Zamawiający będzie
udostępniał, a nie „zamieszczał” jak dotychczas więc może udostępnić link
do ogłoszenia,

2. Art. 90 ust. 2: Mamy też w nowej ustawie ograniczenia co do dopuszczalności
zmian ogłoszenia-jeżeli zmiany istotnie zmieniają zakres zamówienia w stosunku
do zamówienia pierwotnego zamawiający unieważnia postępowanie
na podstawie art. 256

Art. 256. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli
wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione.
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Niedopuszczalne zmiany

W związku z powyższym za niedopuszczalną zmianę
należy uznać ]w szczególności zwiększenie zakresu
zamówienia, np. dodanie części zamówienia (tzw.
pakietu), zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy
na usługi), zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu
na sprzedaż).
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Fakultatywne wadium !

1. Wadium zostaje na tym samym poziomie-do 3% natomiast we wszystkich
trybach i wartościach w zamówieniach nie ma obowiązku wymagania
wadium

Wniosek o zwrot w rozwiązuje stosunek prawny z wykon-brak środków ochrony

2. Jeżeli jest wymagane - jest max 7 dniowy termin na jego zwrot a termin
będzie biegł od”:

1) Upływu terminu związania ofertą

2) Zawarcia umowy

3) Unieważnienia z wyjątkiem czasu na rozstrzygnięcie odwołania
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Opis przedmiotu zamówienia

Pozostawiono dotychczasowe zapisy i doprecyzowano:
wprowadzono w treści zakaz opisu który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję, w tym przy użyciu
„nazw własnych”, oznakowania.
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Przedmiotowe i podmiotowe środki 
dowodowe

Przepisy art. 104-107-def a w art. 7 pkt. 20 ustawy-przewidziane
ustawą środku służące potwierdzeniu zgodności wykonywanych
zamówień z wymaganiami w opz – np. certyfikat-jest to katalog
otwarty; Będą to dokumenty z obecnego rozporządzenia
o dokumentach. Przedmiotowe środki dowodowe będą wymagane-
jeżeli Zamawiający je bezpośrednio wskaże w dokumentach
zamówienia.

Przedmiotowy –certyfikat na dany produkt

Podmiotowy-ISO-weryfikuje zdolność techniczną
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Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawcy

Ograniczono liczbę obligatoryjnych przesłanek wykluczenia do min:

1) Wydano prawomocny wyrok o zaleganiu z uiszczeniem podatków

2) Orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia

3) Stwierdzenie zawarcia porozumienia w celu ograniczenia konkurencji
(zmowa cenowa)

4) Zakłócenie konkurencji-ta sama grupa kapitałowa

5) Pranie brudnych pieniędzy

Pozostałe obligatoryjne przeniesiono do fakultatywnych
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Warunki udziału w postępowaniu

Warunki mogą dotyczyć:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

4) Zdolności technicznej lub zawodowej
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Tryby

1) przetarg nieograniczony (w dyrektywie klasycznej jako procedura otwarta);

2) przetarg ograniczony (w dyrektywie klasycznej jako procedura ograniczona);

3) negocjacje z ogłoszeniem (w dyrektywie klasycznej jako procedura konkurencyjna
z negocjacjami);

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia (w dyrektywie klasycznej jako procedura negocjacyjna bez
uprzedniej publikacji);

7) zamówienie z wolnej ręki (w dyrektywie klasycznej jako procedura negocjacyjna bez
uprzedniej publikacji).
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Otwarcie ofert-elektronizacja

Jeżeli dochodzi do przy użyciu którego następuje otwarcie ofert
awarii systemu teleinformatycznego, i awaria ta powoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie
po usunięciu awarii. Stosując zasadę przejrzystości postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien w tych
przypadkach na bieżąco informować wykonawców o zaistniałych
problemach, a także o przewidywanym terminie otwarcia ofert
zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
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Zawarcie umowy nie jest czynnością    
w postępowaniu 

Stosownie do art. 254 ustawy, postępowanie o udzielenie
zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego albo unieważnieniem postępowania. Przy czym,
zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 7 pkt 32
ustawy), samo zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego nie jest już czynnością w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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Unieważnienie przed terminem składania ofert

Ustawa w art. 260-262 przewiduje obowiązki informacyjne zamawiającego związane
z unieważnieniem postępowania. Wychodzi to naprzeciw potrzebom wykonawców związanym
z pozyskiwaniem wiedzy o potencjalnej możliwości wszczęcia innego postępowania
w przedmiocie postępowania unieważnionego. Oprócz informowania wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert
i wykonawców, którzy złożyli oferty, zamawiający będzie miał obowiązek udostępnienia informacji
o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wymienione obowiązki są niezależne od obowiązku związanego z przekazaniem odpowiednio
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania, w tym o unieważnieniu postępowania.
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Kolejne nowości w punktach -
zrównoważenie stron w umowach

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
przez:

1) określenie zasad kształtowania umów;

2) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;

3) określenie obowiązkowych postanowień umownych;

4) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
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Cd umowy

1. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.

2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub
częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
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Odwołania do progów UE 

Nieograniczanie wykonawcom złożenia odwołania w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wyłącznie
na niektóre czynności zamawiającego, jak to ma miejsce dotychczas.
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Mediacja, kasacja-SN, KIO 3 osobowe

Istotnym rozwiązaniem nieomawianym dotychczas w Koncepcji jest wprowadzenie
fakultatywnego postępowania mediacyjnego lub innego polubownego rozwiązania sporu,
którego wynikiem mogłoby być zawarcie ugody przez zamawiającego i wykonawcę przy
Prokuratorii Generalnej RP lub innym ośrodku mediacyjnym w przypadku sporu
wynikającego z realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego.
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania
sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby,
neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi
powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Z uwagi na charakter i istotę
zamówień publicznych ta forma pozasądowego rozwiązania sporu daje największe szanse
na skuteczne zakończenie sporu.
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Klauzule abuzywne - Trzy główne cele

1. ograniczenie zbyt jednostronnego kształtowania
postanowień umów przez zamawiających, czy też
nadmiernie restrykcyjnych i nieproporcjonalnych do rodzaju
i wartości zamówienia publicznego zapisów umownych,

2. wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonania
i ewaluacji – przy założeniu, że zawarcie umowy nie jest
celem w samym w sobie, jest nim natomiast należyte
wykonanie zamówienia,

3. zwiększenie przejrzystości regulacji dotyczących umów.
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Nowy artykuł 431

Pierwszą regulacją, która wpływa na całokształt przepisów
dotyczących umów i ich realizacji w nowym PZP, jest wprowadzona
w art. 431 projektu zasada współdziałania zamawiającego
i wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Będzie ona niewątpliwie wpływać na ocenę
prawidłowości procesu realizacji umowy oraz stanowić punkt
odniesienia przy rozstrzyganiu sporów między stronami umowy.
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Niedozwolone zapisy w umowach

1. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione
okolicznościami lub zakresem zamówienia (obecnie zamawiający najczęściej
przewidują odpowiedzialność za kwalifikowaną formę opóźnienia, czyli zwłokę
wykonawcy),

2. naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio
lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem
(niezgodne z ustawą będą zatem kary umowne za działania zupełnie niezwiązane
z przedmiotem umowy),

3. odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną
odpowiedzialność ponosi zamawiający,

4. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania
minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
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Obowiązkowe zapisy w umowach

Po pierwsze umowa musi zawierać wskazanie planowanego terminu

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby także jego

części), przy czym istotną nowością jest wymóg określenia tego terminu

w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty

wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Dotychczasowa

praktyka zamawiających wskazuje na określanie terminu konkretną datą,

co w przypadku przedłużającej się procedury stanowi znaczne utrudnienie

dla wykonawców. Z pewnością uzasadnieniem podania terminu realizacji

konkretną datą będzie dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków

UE, co zostało wskazane wprost w uzasadnieniu projektu nowego PZP.
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Kary

Ponadto w umowie należy określić warunki zapłaty wynagrodzenia
oraz – co również będzie istotną zmianą z punktu widzenia
wykonawców – łączną maksymalną wysokość kar umownych, których
mogą dochodzić strony.
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Aneksowanie umów w zamówieniach w nowym pzp-
zasada konkurencyjności –analiza art. 455

Generalnie przyjęła się że aneksy do umów w postępowaniach o
zamówienia publiczne są niemile widziane ale przecież są dopuszczalne
zmiany wcześniej przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ ale jednocześnie
muszą tez być to zmiany dopuszczalne przez prawo, Nowe pzp
wprowadza pewne zmiany w tym zakresie. W zasadzie
konkurencyjności mamy rozwiązania które pozostały nam z poprzedniej
ustawy pzp



Kiedy możemy dokonać zmian w umowie          -
można, ale trzeba:

1. określać rodzaj i zakres zmian,

2. określać warunki wprowadzenia zmian,

3. nie mogą przewidywać takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter
umowy - w przeciwnym musimy przeprowadzić nowe postępowanie jeżeli chcemy
dokonać istotnych zmian



art. 455 ust. 1 pkt 2 nowej pzp, gdy nowy wykonawca 
ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę o ile: 

1.taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub

2.w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia 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, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

3.w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w
zamówieniach na roboty budowlane.



art. 455 ust. 1 pkt  4 

możliwe jest dokonanie zmiany umowy, jeżeli konieczność tej zmiany
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.



455 ust. 1 pkt 3 nowej pzp - aneks zamówienie 
dodatkowe

Zamawiający może zawrzeć aneks umowy, jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego
wykonawcę, dodatkowych dostaw., usług lub robót budowlanych, ale pod warunkiem:

1.zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

3.wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna
wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków.



I wreszcie………

Zarówno wcześniej jak i teraz:

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest
mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej
umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują
zmiany ogólnego charakteru umowy



Definicja istotnej zmiany umowy - skoro 
istotnych zmian nie wolno aneksować

istotna jest zmiana, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w
stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1.wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,

2.narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3.w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy,

4.polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.



Raport z umowy - zawartość

Raport powinien wskazywać:

1. kwotę, 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;

2. okoliczności, o których mowa powyżej – tj. trudności w realizacji umowy i przyczyny 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.

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.



Trudności z realizacją umowy - Raport

W niektórych sytuacjach pojawi się obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia.
Stanie się tak, zgodnie z art. 446 n.u. Pzp, w przypadku zamówień, których realizacja napotkała
określone trudności takie jak:

1. zwiększenie kwoty wydatkowanej na wynagrodzenie – co najmniej 10% w stosunku do ceny
ofertowej,

2. naliczenie kary umownej – co najmniej 10% w stosunku do ceny ofertowej,

3. znaczące opóźnienia – co najmniej 30 dni, lub

4. odstąpienie od umowy albo wypowiedzenie umowy.

5. Dzięki przeanalizowaniu treści umowy oraz sposobu jej realizacji, zamawiający będzie
mógł wdrożyć zmiany w odniesieniu do zamówień podobnego typu w przyszłości.



Usługi społeczne wg nowych przepisów pzp

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, pomimo że
objęte są zliberalizowanym reżimem zamówieniowym,
to niejednokrotnie wywołują dla zamawiających trudności. Źródłem
powyższego jest m.in. ograniczona czytelność i klarowność przepisów
aktualnie regulujących wskazaną materię, w tym w zakresie aspektów
proceduralnych. Powyższe ulegnie zmianie w nowym P.z.p.
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Zamówienia na usługi społeczne - pozornie uproszczone 
postępowanie

DYREKTYWA

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Załącznik Nr XIV-wyświetlamy dyrektywę-załącznik
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Zamówienia na usługi społeczne 
w nowej ustawie od 2021 r. - istotne zmiany

Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. zmianie uległo wyróżnienie w ustawie, dwóch wariantów
zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

1. Podprogowych, których wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro,
w wersji:

1) o wartości do 130 000 złotych, do których znajdują reguły ogólne dotyczące zamówień
o małej wartości,

2) zamówień o wartości o wartości 130 000 złotych lub wyższej ale mniejszej niż
równowartość kwoty 750 000 euro,

2. Ponadprogowych, których wartość jest równa lub wyższa niż równowartość kwoty 750 000
euro, do których znajdują zastosowanie reguły szczególne przewidziane w Rozdziale 4 Działu
IV nowego P.z.p.
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138 „o” zamienia się na klasyczne - podstawowe

Do podprogowych zamówień na usługi społeczne o wartości równej albo wyżej niż
130 000 złotych a niższej niż równowartość 750 000 euro zastosowanie znajdują
przepisy ogólne dotyczące zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi
unijne. Uwzględniając stanowcze brzmienie art. 359 nowego P.z.p., wyrażające się
w sformułowaniu „stosuje się przepisy ustawy właściwe dla”, należy przyjąć,
że odmiennie niż obecnie na podstawie art. 138o ust. 1 P.z.p., zamawiającym nie
przysługuje swoboda wyboru pomiędzy stosowaniem pełnego zakresu regulacji
dotyczących zamówień na usługi społeczne albo jedynie zakresu ograniczonego,
do art. 138o ust. 2 – 4 P.z.p.
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Czyli w 3 wariantach 

W konsekwencji podprogowych zamówień na usługi społeczne będzie
się udzielać z zachowaniem tożsamych reguł, jakie obowiązują
w zamówieniach klasycznych o wartości krajowej. W wyniku zmiany
P.z.p. we wskazanym zakresie dojdzie do zauważalnych zmian.
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Społeczne w trzech wariantach 
trybu podstawowego oraz w następujących trybach

Aktualnie katalog trybów obejmuje dziewięć pozycji. W wyniku
wejścia w życie nowego P.z.p. ich ilość zostanie ograniczona
do czterech. Udzielenie zamówienia o wartości krajowej będzie mogło
nastąpić w trybie podstawowym albo w trybie: partnerstwa
innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki.
Dopuszczalność zastosowania jednego z trybów szczególnych,
w dalszym ciągu warunkowana będzie ziszczenie się co najmniej
jednej z przesłanek ustawowych. Tryb podstawowy, tak jak dziś tryb
przetargowy, będzie mógł zostać zastosowany zawsze.
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Ponadprogowe zamówienia na 
usługi społeczne - tak jak klasyczne powyżej UE

Uproszczeniu ulegnie udzielanie zamówień ponad progowych
na usługi społeczne, ze względu na wykreowanie w ww. zakresie
czytelniejszych przepisów. Regulacje merytoryczne dotyczące
zamówień na usługi społeczne, są zwięźlejsze od obecnie
obowiązujących i zawierają wyłącznie modyfikacje reguł, które
stosuje się do zamówień klasycznych, o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne.
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Jedyny wyjątek art. 360 nowej ustawy 
i to jeszcze jako fakultet

Art. 360. Zamawiający, udzielając zamówień, o których mowa w art. 359 pkt 1, może nie
stosować przepisów ustawy dotyczących:

1) obowiązku powołania komisji przetargowej;

2) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, na formularzu
jednolitego dokumentu;

3) minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub terminów składania ofert;

4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;

5) przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji
z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.
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Problemy i zagrożenia w elektronizacji-orzecznictwo, 
interpretacje, zebrane doświadczenia 

Czyli co się wydarzyło od czasu jej wprowadzenia

Źródło: PARP oraz autorskie komentarze



Dyrektywy

Dyrektywy wprowadziły wymóg, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej
zapewniły to, żeby wszelka komunikacja i wymiana informacji w postępowaniach
unijnych, w szczególności elektroniczne składanie ofert, były przeprowadzane
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Granicznym momentem,
do którego miała zostać wprowadzona elektronizacja, był 18 października 2018 r.
i właśnie od tego czasu w postępowaniach unijnych, wprowadzono pełną
elektronizację zamówień publicznych. W Polsce w postępowaniach krajowych,
tj. zamówieniach o mniejszej wartości, których ogłoszenia są publikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych, elektronizacja zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2021 r.



Elektronizacja

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń,
w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Z kolei w myśl art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektroniczny.



Def. dokumentu elektronicznego 1

Definicja dokumentu elektronicznego została zawarta w kilku innych aktach prawnych.
Na poziomie prawa Unii Europejskiej znajdzie się ją w tzw. w Rozporządzeniu eIDAS[3],
które obowiązuje od 1 lipca 2016 r. W art. 3 pkt 35 tego rozporządzenia wskazano,
że dokument elektroniczny oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej,
w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. Jest
to najszersza definicja dokumentu elektronicznego, którą można znaleźć w obowiązujących
aktach prawnych.



II def dok elektr.

Druga definicja została zawarta w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ta definicja wskazuje,
że dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym
nośniku danych. Także ta definicja obejmuje szeroki zakres dokumentów (plików) i dlatego
też zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej definicji można uznać, że mieszczą one
w sobie skan dokumentu.



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Złożenie oferty w postaci elektronicznej wymaga nie tylko znajomości definicji dokumentu
elektronicznego, ale również posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpis taki stanowi jedną z usług zaufania publicznego, o których mówi rozporządzenie
eIDAS, czyli usługę elektroniczną zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem i obejmującą
m.in. tworzenie, weryfikację walidację podpisów elektronicznych. Sam „kwalifikowany
certyfikat podpisu elektronicznego” oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest
wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone
w rozporządzeniu.



Gdzie podpis, weryfikacja

https://www.nccert.pl/

www.weryfikacjapodpisu.pl

http://www.weryfikacjapodpisu.pl/


Podpis e dla wykonawców zagranicznych

Dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy składają oferty w polskich postępowaniach,
istotny jest z kolei przepis art. 25 ust. 3 rozporządzenia eIDAS, który stanowi,
że kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym
w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny
we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Oznacza to, że przedsiębiorca
zagraniczny nie musi nabywać podpisu w Polsce i może skutecznie posługiwać się
podpisem wydanym w państwach członkowskich UE.



Złożenie oferty

Znamy definicję dokumentu elektronicznego mamy podpis – pestka - teraz tylko
złożenie oferty - super – nie trzeba jechać na drugi koniec polski albo wysyłać
kuriera który nie doniesie albo dostarczy do innego departamentu☺

Ale……nie ma tak hop siup.

-verte☺))….-



Stracone kontrakty 

W praktyce pojawiły się jednak problemy i niejasności. 1.Liczna grupa wykonawców
przygotowywała oferty najpierw w formie papierowej, a następnie skanowała tak
przygotowaną ofertę i podpisywała ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.Druga
grupa wykonawców, zelektronizowała cały proces przygotowania oferty, od początku do
końca tworząc ją w formie elektronicznej tj. np. w postaci dokumentów word, pdf, które
następnie były opatrywane podpisem elektronicznym i wysyłane do zamawiającego. Na
gruncie wskazanych sposobów przygotowywania ofert pojawiły się rozbieżne stanowiska
zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i Urzędu Zamówień Publicznych, a część
wykonawców która postanowiła skanować papierowe oferty, bezpowrotnie utraciła szansę
na uzyskanie intratnych kontraktów.



KIO – I Orzeczenie o Elektronizacji

W jednym z pierwszych orzeczeń rozstrzygających dopuszczalność składania skanu
oferty Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) zakwestionowała taką praktykę
wykonawców. Izba uznała, że oferta wydrukowana, podpisana własnoręcznie,
a następnie zeskanowana i podpisana przez tę samą osobę elektronicznie podlega
odrzuceniu.



Brak powszechnej akceptacji I wyroku

I już miesiąc później……..czyli 8 lutego 2019 r., KIO w innym składzie opowiedziała się
za dopuszczalnością składania skanu oferty, która pierwotnie była sporządzona w formie
pisemnej. W wyroku o sygnaturze KIO 119/19, KIO wskazała, że z punktu widzenia
interpretacji art. 10a ustawy Pzp decydujące znaczenie należy przypisać wykładni
funkcjonalnej i celowościowej, a zatem zbadaniu, jaki jest cel powołanego przepisu i jaki
skutek ma dokonanie takiej a nie innej wykładni. W tym kontekście szczególny nacisk
należy położyć na uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych,
do którego zarówno w myśl dyrektyw unijnych, jak i przepisów prawa krajowego, zmierzać
miała elektronizacja zamówień publicznych. Izba odwołała się również do powołanych
na wstępie niniejszego artykułu definicji dokumentu elektronicznego, która jest bardzo
szeroka i niewątpliwie mieści w sobie skan oferty. Analogiczne stanowisko wyraziła KIO
również w wyroku z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 545/19.



Stanowisko UZP - rozbieżności na linii uzp i kio - efekt więcej ofert elektronicznych 
opatrzonych po prostu podpisem kwalifikowanym - cert

I tu nagle wyłania się UZP……który ratuje napiętą sytuację: W opinii opublikowanej w dniu 12 kwietnia
2019 r. na stronie UZP, Urząd zajął stanowisko korzystne dla przedsiębiorców wskazując,

że
„w przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci
papierowej, tj. przekształcenia 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. Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy
uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej
postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek
przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny
zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”[4] Należy przy tym zwrócić uwagę,
że stanowisko UZP nie jest wiążące dla Krajowej Izby Odwoławczej, która często wydaje orzeczenia
niezgodne ze stanowiskiem UZP. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli
i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.



Inne dokumenty - podmiotowe

problem skanu oferty nie dotyczy wszystkich dokumentów składanych przez Wykonawców.
Art. 10a ust. 5 ustawy Pzp dotyczy oferty, w tym oświadczenia JEDZ. Są to dokumenty
tworzone bezpośrednio przez Wykonawcę. Poza takim dokumentami, w postępowaniu jest
składany szereg innych dokumentów, jak np. referencje, zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy banku. Tego rodzaju dokumenty
pochodzące od podmiotów trzecich mogą być oczywiście sporządzone w formie
papierowej, zeskanowane i podpisane następnie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, co jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentu za zgodność
z oryginałem.



Gwarancje wadialne – wątpliwości - dalsze inne interpretacje KIO
i UZP

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt KIO 338/19 wskazała,
że wadium również w postępowaniach elektronicznych może zostać wniesione w formie
pisemnej. Zeskanowania dokumentu wadialnego opatrzonego własnoręcznym podpisem
jego wystawcy w celu doprowadzenia tego dokumentu do postaci elektronicznej nie
pozbawia wadium cech oryginału. Ponadto, ustawą Pzp są związani Wykonawcy
i Zamawiający, a nie podmioty trzecie jak np. banki, które wystawiają gwarancje bankowe.
Dlatego nie można od tych podmiotów wymagać, aby dostosowały się do przepisów prawa
zamówień publicznych. Izba zwróciła ponadto uwagę, że dokument wadium nie stanowi
części oferty i nie można zgodzić się z twierdzeniem, jakoby zastosowanie miały do niego
wymagania dotyczące sposobu komunikacji z Zamawiającym określone, czy to w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czy to w art. 10a ust. 1 Pzp.



Wadium – zdaniem UZP

Z kolei UZP stwierdził, że wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, dotyczy
wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania
zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium (opinia UZP,
„Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października
2018 r.”). Innymi słowy, zdaniem UZP również gwarancja wadialna musi być wnoszona
w formie elektronicznej. Z uwagi zaś na fakt, że gwarancja wadialna musi zostać
dostarczona w formie oryginału, nie jest dopuszczalne przesłanie jej skanu opatrzonego
podpisem elektronicznym Wykonawcy. Gwarancja taka musi zostać opatrzona podpisem
elektronicznym pracownika banku uprawnionego do jej wystawienia.



Problemy natury technicznej również na przyszłość - uczmy się 
na błędach przeszłości

Jednym z istotniejszych orzeczeń Izby dotyczących problemów technicznych
towarzyszących platformom jest wyrok z dnia 14 stycznia 2020r. o sygn. KIO
2603/19. To kolejne bardzo interesujące orzeczenie poruszające tematykę
elektronizacji zamówień publicznych oraz problemów, jakie w związku z tym
napotykają zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.



Dlaczego powyższy wyrok? - Co się wydarzyło - stan faktyczny

W stanie faktycznym towarzyszącym ww. orzeczeniu Izby wykonawca zamierzał złożyć
ofertę elektroniczną w postepowaniu powyżej progów unijnych toczącym się przy użyciu
platformy zakupowej. Pomimo działań zgodnie z instrukcją, wykonawca trzykrotnie
otrzymuje komunikat o braku możliwości złożenia oferty. Wykonawca kontaktował się
z operatorem platformy, a swoje nieudane próby dokumentował „zrzutami ekranu”.
Operator w odpowiedzi wskazał, że problem leży po stronie zamawiającego. Interwencja
u zamawiającego nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu. Organizator przetargu
twierdził, że wszystko po jego stronie działa w jak najlepszym porządku. Wykonawca
podejmował zatem dalsze próby złożenia oferty, a czynności te utrwalał dla celów
dowodowych w formie krótkich filmów. Niestety termin składania ofert minął. Wykonawca
wystąpił do operatora platformy o logi z systemu i zawnioskował do zamawiającego
o unieważnienie przetargu.



KIO 2603/19

W uzasadnieniu do powyższego wyroku czytamy, iż „to gospodarz postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a nie operator platformy, odpowiada za prawidłowy
w świetle przepisów ustawy Pzp przebieg postępowania. Tym samym jeśli w wyniku
przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, iż brak możliwości złożenia oferty
spowodowany był problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej
zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia przesłanek
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.
93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp”. Cyt: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.



Wniosek-bardzo ważny jest zebrany materiał dowodowy!!!

Kluczowa jest kwestia podziału ryzyk między zamawiającego, operatora
platformy oraz wykonawcę, a także dbałość o całe spektrum materiału
dowodowego po każdej z ww. stron procesu, co staje się istotne na etapie
postępowania odwoławczego przed Izbą. Dokumentowanie wszelkich działań
oraz gromadzony materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie na tym właśnie
etapie. Jego jakość oraz ewentualne braki są w stanie przesądzić o kierunku
rozstrzygnięcia w danej sprawie, w której miały miejsce problemy techniczne.



Wniosek nr 2-bardzo ważne jest techniczne zaplecze 
informatyczne

Infrastruktura informatyczna zamawiającego, jest jego zasobem, i to zamawiający
odpowiada za prawidłowość działania tej infrastruktury dla szeroko rozumianej
prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Nieprawidłowości w zamówieniach 
publicznych

Także  w postępowaniach w ramach projektów 
dofinansowanych z UE  w świetle nowych 
przepisów prawa zamówień publicznych 



Ustalenie wartości-nieprawidłowości

Naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu
zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź
zaniżanie wartości zamówienia, udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp

Przykłady



Podział zamówienia-na podstawie:

tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane
tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu);

tożsamości czasowej zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym
samym czasie);

możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.



Naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia

Nieprawidłowości – w opisie-jak zauważyć:

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”.



Nieprawidłowości w warunkach-podmiotowe                          
i przedmiotowe środki dowodowe
Naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej
popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu,
warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne
do przeprowadzenia postępowania.

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.



Naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert

Kryteria nieproporcjonalne, niedopasowane do przedmiotu niemierzalne

kryteria które po podstawieniu nie mogą wyłonić najkorzystniejszej oferty.

Kryteria mogą być też fikcyjne, należy unikać fikcji

Przykłady wyświetlamy z wzorów SIWZ



Naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń

1. Brak zamieszczenia ogłoszeń-efekt nieprawidłowego wszczęcia
postępowania, nieprawidłowym trybem –trybem nieogłoszeniowym
np.: zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia

2. Brak zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, brak zamieszczenia
w siedzibie, różnice w treści ogłoszeń na stronie i w siedzibie



Konflikt interesów

No tutaj mamy możliwości naruszenia bezstronności, naruszenia art. 56
ustawy pzp, przypomnijmy iż jest to naruszenie skutkujące naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych

Wyświetlamy art. 56-dyskusja: jak sprawdzać, jak wykryć takie naruszenie



Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania

W zależności na jakim etapie postępowania jest Beneficjent może naruszyć przepisy pzp:

1. Szacując zamówienia, określając przedmiot-przygotowanie postępowania, ustalenie
nieprawidłowe terminu składania ofert-w ramach przygotowania postępowania

a) Nieprawidłowe zapisy w SWZ

- Niepr w formularzach

- W tabelach zestawień itp

a) W warunkach umowy-jako załącznika do siwz

2. Wszczęcie postępowania-wymienione wyżej-nieprawidłowy tryb

3. Przeprowadzenie postępowania-brak uzupełnienia, brak odpowiedzi na pytania, brak
zamieszczania odpowiedzi i pytań



Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia 
postępowania-cd.

4. Nieprawidłowa ocena, warunków, kryteriów, poprawek omyłek
w ofertach,

5. Brak informacji o wyniku

6. Brak zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
w ramach przeprowadzenia postępowania



Odpowiedzi na pytania-nowe przepisy

Naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców,

Modyfikacjami SIWZ-brak przedłużania terminu składania, brak informacji dla
wykonawców o modyfikacji –brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia itp.



Odrzucenie oferty 
unieważnienie postępowania

1. Odrzucenie oferty które nie podlega odrzucenia

2. Unieważnienie tylko na podstawie ustawy pzp
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