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Rozdział I. Przygotowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

1. Informacje ogólne
W.przypadku.zamówień.informatycznych,.mających.zwykle.skomplikowany.charak-
ter,.etap.przygotowania.postępowania.zajmuje.niejednokrotnie.więcej.czasu.niż.czas.
trwania.postępowania.o.udzielenie.zamówienia.publicznego..Zamawiający,.zamierzając.
udzielać.zamówień.w.zakresie.informatycznym,.powinien.zatem.uwzględnić.w.szcze-
gólności.okres.niezbędny.na.dokonanie.analizy.rynku,.ustalenie.wartości.zamówienia,.
przygotowanie.opisu.przedmiotu.zamówienia,.jak.również.ustalenie.istotnych.postano-
wień.umowy.

Dotyczy.to.przede.wszystkim.zamówień.na.zaprojektowanie.systemu.informatycznego..
Jedną.z.wielu.metod.stosowanych.w.diagnozie.i.projektowaniu.systemów.informatycz-
nych.jest.metoda.oparta.o.tzw..cykl.życia.systemu.informatycznego..Składa.się.na.nią:
1). określenie.założeń.i.celu.systemu,
2). zebranie.informacji.i.wykonanie.studium.możliwości,
3). analiza.systemu,
4). projektowanie,
5). wdrożenie,
6). przejście.na.nowy.system,
7). eksploatacja.i.ocena.wdrożenia.

Nie.mniej.czynności.trzeba.wykonać,.aby.przygotować.i.następnie.prawidłowo.prze-
prowadzić.postępowanie.na.inne.zamówienia.informatyczne,.w.szczególności.na.do-
stawy.sprzętu.(komputerów.stacjonarnych,.przenośnych,.serwerów,.macierzy,.bibliotek.
taśmowych),.dostawy.oprogramowania.lub.usługi.informatyczne.(np..wdrożeniowe,.
serwisowe).
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2. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

2.1. Informacje ogólne
Jedną.z.pierwszych.czynności,.poprzedzających.wszczęcie.postępowania.o.udzielenie.
zamówienia.publicznego,.jest.ustalenie.przez.zamawiającego.wartości.zamówienia.
z.należytą. starannością.. Szacowanie. wartości. zamówienia. powinno. odbywać. się.
przed.jego.wszczęciem,.tak.aby.zamawiający.wiedział,.czy.w.ogóle.musi.stosować.Pzp.
i.ewentualnie,.które.jego.przepisy..Błąd.na.etapie.przygotowania.postępowania.może.
mieć.bowiem.wpływ.na.całość.przeprowadzanej.procedury.

Dokonując.szacowania.zamówienia,.zamawiający.nie.może.w.celu.uniknięcia.stosowa-
nia.przepisów.Pzp.dzielić.zamówienia.na.części.lub.zaniżać.jego.wartości,.tj..doprowa-
dzać.do.sytuacji,.w.której.na.skutek.ustalenia.wartości.dla.każdej.z.części.zamówienia.
zostanie.wyłączone.stosowanie.przepisów.Pzp.w.ogóle.lub.dla.części.odnoszących.się.
do.zamówień.o.wartości.powyżej.określonego.progu.kwotowego.

Podstawą.ustalenia.wartości.zamówienia.jest.całkowite.szacunkowe.wynagrodzenie.
wykonawcy,.bez.podatku.od.towarów.i.usług.(VAT)..Obowiązuje.zwykle.zasada.rocz-
nego.szacowania.ich.wartości..Zasada.ta.–.z.wyjątkiem.świadczeń.powtarzających.się.
okresowo.(art..34.ust..1.Pzp).–.nie.została.jednak.wyrażona.wprost.w.Pzp,.lecz.wynika.
m.in..z.zasad.gospodarki.finansowej.jednostek.sektora.finansów.publicznych.przyjętych.
w.ustawie.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych.(Dz.U..z.2013.r..poz..885.ze.zm.;.
dalej.–.FinPublU)..Zamówienia.są.więc.szacowane.dla.poszczególnych.lat.budżeto-
wych,.chyba.że.zamawiający.chce.udzielić.(np..z.uwagi.na.ewentualne.oszczędności).
zamówienia.na.czas.oznaczony,.dłuższy.niż.12.miesięcy..Wtedy.wartość.zamówienia.
jest.ustalana.z.uwzględnieniem.okresu.wykonywania.zamówienia.(np..3.lat)..Taka.
sytuacja.ma.miejsce.np..w.przypadku.zamówień.na.usługi.serwisowe.urządzeń.in-
formatycznych,.utrzymanie.i.modyfikację.dedykowanych.systemów.informatycznych..
Zamawiający.nie.ma.jednakże.obowiązku.szacowania.wartości.zamówienia.w.skali.
dłuższej.niż.12.miesięcy,.nawet.wtedy,.gdy.co.roku.udziela.się.podobnych.zamówień.

2.2. Rozeznanie cenowe rynku
W.Pzp.brak.jest.określenia.wyraźnego.sposobu.szacowania.wartości.zamówień.na.do-
stawy.lub.usługi..Jedną.z.popularnych.i.sprawdzonych.metod.pozwalających.dokonać.
ustalenia.wartości.przed.wszczęciem.postępowania.o.udzielenie.zamówienia.publicz-
nego.jest.przeprowadzenie.rozeznania.cenowego.rynku..Nie.jest.to.czynność.wprost.
przewidziana.w.przepisach.Pzp..Nie.ma.zatem.określonych.metod.jego.dokonywania..
Oznacza.to.swobodę.zamawiającego.w.tym.zakresie.

Rozeznanie.cenowe.rynku.polega.najczęściej.na.ustaleniu.cen.(wstępnej.kalkulacji.
kosztów).u.kilku,.jeżeli.to.możliwe,.wykonawców..Najczęściej.jest.to.3.wykonawców,.
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ale.liczba.ta.może.być.zarówno.niższa,.jak.i.wyższa,.w.zależności.od.specyfiki.przed-
miotu.zamówienia.informatycznego.

Porada

Zamawiający.nie.jest.związany.kalkulacjami.przedstawionymi.przez.podmioty,.do.
których.o.ich.sporządzenie.się.zwrócił,.ponieważ.czynność.oszacowania.wartości.
przedmiotu. zamówienia. należy. wyłącznie. do. jego. zadań.. Otrzymane. kalkulacje.
mają. charakter. informacyjny. i. mogą. służyć. jedynie. rozpoznaniu. cen. na. danym.
rynku. w. zakresie. przedmiotu. zamówienia.. Dopiero. w. oparciu. o. nie. zamawiają-
cy.we.własnym.zakresie.dokonuje.oszacowania.wartości.przedmiotu.zamówienia..
(np..na.podstawie.średniej.z.podanych.cen,.na.podstawie.zapytania.cenowego,.cen.
ze. stron. internetowych)..Rozeznanie. rynku. stanowi. jedynie. element.mający.uła-
twić.(umożliwić).zamawiającemu.oszacowanie.wartości.zamówienia..Jest.więc.nie-
jako.wstępną.kalkulacją.kosztów.

Przykład

Zamawiający.przeprowadził.rozeznanie.cenowe.rynku..Otrzymał.wyceny.od.6.pod-
miotów..Połowa.podmiotów.przedstawiła.wyceny.na.kwotę.zdecydowanie.poniżej.
progów.unijnych,.a.pozostali.na.kwotę.znacznie.przewyższającą.progi.unijne..Jed-
nakże. zamawiający. przeznaczył. na. realizację. zamówienia. objętego. rozeznaniem.
rynku.sztywną.kwotę.–.zdecydowanie.poniżej.progów.unijnych..Nie.ma.przeszkód.
do.tego,.aby.zamawiający.przyjął,.że.wartość.zamówienia.jest.mniejsza.od.progów.
unijnych.(taką.kwotę.przeznaczył.na.zamówienie),.tym.bardziej.że.od.3.wykonaw-
ców.otrzymał.wyceny.mieszczące.się.w.tej.kwocie..Oczywiście.musi.ocenić,.czy.są.
one. realne,. a.w.konsekwencji,. czy. środki.na. to.przeznaczone. też. zostały. realnie.
zaplanowane..Wprawdzie.w.jednym.z.orzeczeń.KIO.(sygn..akt.KIO/UZP.786/08).
wskazała,. że. szacując. wartość. zamówienia,. zamawiający. bierze. pod. uwagę. naj-
wyższą.wycenę,.a.dopiero.postępowanie.o.udzielenie.zamówienia.publicznego.jest.
rynkową.konfrontacją.cen. towarów. i.usług,. to.w.przedmiotowym.przypadku.nie.
można.pominąć.faktu,.że.zamawiający.ma.środki.na.zamówienie.jedynie.w.kwocie.
mniejszej.niż.progi.unijne.

W.przypadku.niektórych.rodzajów.zamówienia,.zwłaszcza.w.branży.informatycznej,.
w.ramach.rozeznania.cenowego.rynku.zamawiający.zwraca.się.zwykle.o.podanie.cen.
wprost.do.producenta.lub.firm.zajmujących.się.dystrybucją.sprzętu.oraz.wsparciem.
producenta.(np..gdy.zamierza.zamówić.karty.Cisco,.przełączniki,.usługi.asysty.tech-
nicznej.i.konserwacji,.komputery.przenośne,.stacjonarne,.macierze)..Stosuje.się.często,.
jako.podstawę.ustalenia.wartości.zamówienia,.tzw..RFI.(Request.For.Information)..
Jest.to.postępowanie.ułatwiające.rozpoznanie.aktualnego.stanu.ofert.rynkowych.usług.
w.rozpatrywanym.zakresie,.aby.uwzględnić.możliwości.usługodawców.w.zamierze-
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niach.przyszłego.zleceniodawcy..Skierowanie.RFI.do.potencjalnych.klientów.(wyko-
nawców).umożliwia.uzyskanie.w.krótkim.czasie.odpowiednich.informacji.o.ofertach..
Zapytanie.o.informacje.jest.jednym.z.narzędzi.wykorzystywanych.we.wstępnym.etapie.
poszukiwania.partnerów.do.współpracy..Na.podstawie.sporządzonej.listy.usługodaw-
ców,.zawierającej.informacje.o.usługach.dostępnych.na.rynku,.można.dokonać.korekty.
(zazwyczaj.redukcji).zakresów.zadań,.które.powinny.zostać.powierzone.kooperantom.

Niekiedy.przy.szacowaniu.wartości.zamówienia.na.dostawy.informatyczne.zamawia-
jący.zakładają.zastosowanie.upustów.przez.wykonawcę.i.obniżają.o.nie.wartość.za-
mówienia.ustaloną.w.oparciu.o.ceny.rynkowe..Takie.działanie.nie.jest.zabronione,.ale.
może.prowadzić.do.sytuacji,.że.wykonawcy.nie.uwzględnią.jednak.upustów.w.ofertach,.
a.ceny.znacznie.przewyższą.dokonany.szacunek.

http://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
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................................
(miejscowość i data)

..................................
(nazwa i adres wykonawcy)

Rozeznanie.cenowe.rynku.na...............................................................................................
.............................................................................................................................................
(określić ogólnie przedmiot zamówienia)
Zamawiający. –. .................................................................. planuje. udzielenie. zamówienia.
na..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

1.. W.ramach.rozeznania.cenowego.rynku.oraz.w.celu.oszacowania.wartości.zamówie-
nia,.zaprasza.Państwa.do.przesłania.wstępnej.kalkulacji.ceny.oferowanej.w.poniż-
szym.zakresie:

Lp. Nazwa usługi/przedmiotu 
dostawy*

Przybliżona 
ilość

Opis

1

2

3

2.. W.ramach.przedstawionej.kalkulacji.ceny.prosimy.o.podanie........................................
..............................................(wpisać np. ceny jednostkowej netto oraz ceny brutto w zł).

3.. Planowany.termin.wykonania.zamówienia.to..................................................................

4.. Zamawiający. informuje,. że. przedmiotowe. zaproszenie. nie. stanowi. oferty. w. ro-
zumieniu.art..66.KC.ani.nie. jest.ogłoszeniem.o.zamówieniu.w.rozumieniu.ustawy.
z.29.1.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych.(Dz.U..z.2013.r..poz..907.ze.zm.)..Ma.
ono.wyłącznie.na.celu.rozeznanie.cenowe.rynku.wśród.firm.działających.w.branży..
.......................................................................................................................................oraz.
uzyskanie.wiedzy.na. temat.kosztów.związanych.z.planowanym.zamówieniem.pu-
blicznym.

5.. Zamawiający. prosi. o. przekazanie. informacji. w. ww.. zakresie. w. terminie. do.
................................do.godz.. ........w. formie.pisemnej.na.adres. ...................................
..............................................................................................................................................

2.2.1. Wzór zapytania w ramach rozeznania cenowego rynku
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...................................................................................................................*/. za. pośrednic-
twem.faksu...............................(podać nr faksu)*/.za.pośrednictwem.poczty.elektro-
nicznej...............................(podać adres e-mail)*.

6.. W.razie.potrzeby.proszę.o.kontakt.z.Panią/Panem*.....................................................,..
tel...........................

...................................................

(podpis osoby dokonującej  
rozeznania cenowego rynku)

*Niepotrzebne.skreślić
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NOTATKA SŁUŻBOWA 
z rozeznania cenowego rynku na

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
(wpisać ogólnie przedmiot zamówienia)

1.. W.dniu/dniach*. ........................dokonano. rozeznania. cenowego. rynku.u.następują-
cych.wykonawców*:
1). ........................................,.cena.netto.zł.................................

(nazwa wykonawcy)

. w.formie..................................(wpisać np. telefonicznej, faksowej, e-mailem, wydru-
ku ze strony internetowej),

2). ........................................,.cena.netto.zł............................
(nazwa wykonawcy)

. w.formie..................................(wpisać np. telefonicznej, faksowej, e-mailem, wydru-
ku ze strony internetowej),

3). ........................................,.cena.netto.zł............................
(nazwa wykonawcy)

. w.formie..................................(wpisać np. telefonicznej, faksowej, e-mailem, wydru-
ku ze strony internetowej).

2.. Dokonano.rozeznania.cenowego.rynku.na.podstawie.dostępnych.cenników*,.tj........
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(należy podać źródło wraz z zestawieniem cenowym).

3.. Na.podstawie.powyższych. informacji.dokonano.ustalenia.wartości.zamówienia.na.
kwotę.netto............................,.co.stanowi.równowartość.kwoty................euro.

Załączniki:

1). ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2). ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(wpisać np. wydruki ze stron internetowych wykonawcy A, B i C, wydruki e-maili)

....................................................
(data i podpis pracownika  

dokonującego rozeznania rynku)
*Niepotrzebne.skreślić

2.2.2. Wzór notatki służbowej z rozeznania cenowego rynku



8

Rozdział I .  Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szacowanie.wartości.zamówienia.powinno.być.dokonywane.przez.zamawiającego.
w.oparciu.o.kryteria.tzw.. jednego.zamówienia.w.rozumieniu.Pzp..Chodzi.o.to,.czy.
w.odniesieniu.do.określonych.zamówień.spełnione.są.łącznie.następujące.kryteria:
• podmiotowe,. tj.. zachodzi. możliwość. ich. realizacji. przez. jednego. wykonawcę..

(np..można.podstawić.takie.same.warunki.udziału.w.postępowaniu),
• przedmiotowo-funkcjonalne,.tj..posiadają.one.podobne.przeznaczenie,.usługi.lub.

dostawy.mają.zasadniczo.te.same.lub.podobne.funkcje.techniczne.lub.gospodarcze,.
czy.też.są.nabywane.w.celu.realizacji.z.góry.przyjętego.zamierzenia,

• czasowe,.tj..dostawy.lub.usługi.nabywane.są.w.przewidywanej.perspektywie.czaso-
wej.

Przykład

Zamawiający.planuje.udzielić.zamówienia.na.materiały.eksploatacyjne.do.kompu-
terów,.tusze,.tonery.do.drukarek,.faksów,.kopiarek,.oprogramowanie.i.same.kom-
putery..Ma.wątpliwości,. czy. to. ta. sama.grupa. rodzajowa,. którą.należy. szacować.
łącznie.w.okresie.12.miesięcy..Czy.może.jest.to.zamówienie.udzielane.w.częściach.
i.każda.z.tych.części.będzie.podlegała.procedurze.Pzp.z.uwagi.na.to,.że.wartość.jest.
większa.od.kwoty.wymienionej.w.art..4.pkt.8.Pzp.jako.łączna.wartość.wszystkich.
części..A.może.część.z.tych.dostaw.można.kupić.bez.stosowania.Pzp?

Stosownie.do.art..32.ust..1.Pzp.przedmiotem,.którego.w.ramach.dostaw.nie.wolno.
dzielić.w.celu.obejścia.Pzp,.jest.rodzaj.dostawy..Przepisy.Pzp.nie.określają.rodzaju.
zamówienia,.ale.kierując.się.wykładnią,.do.tego.samego.rodzaju.należy.zaliczyć.przed-
mioty.(świadczenia).podobne.według.przeznaczenia,.wynikającego.z.celu.zamówienia..
O.podobieństwie.przedmiotów.przesądzają.ich.właściwości.główne,.a.nie.uboczne,..
tj..kolorystyka.przedmiotu,.jego.pochodzenie.czy.dodatkowe.funkcje..W.przypadku.
zamówień.obejmujących.ww..asortyment.informatyczny.(w.szerokim.tego.słowa.zna-
czeniu).do.tego.samego.rodzaju.zaliczyć.można.przykładowo.„materiały.eksploatacyjne.
do.komputerów,.tusze,.tonery.do.drukarek,.faksów,.kopiarek”,.natomiast.„oprogramo-
wanie”.albo.„komputery”.stanowią.już.osobne.rodzaje..Oznacza.to,.że.ich.wartość.może.
być.szacowana.oddzielnie.(stanowią.odrębne.zamówienia).i.do.ich.udzielenia.stosuje.
się.procedurę.odpowiadającą.wartości.„odrębnej”.danego.rodzaju.asortymentu..Nie.ma.
potrzeby.szacowania.wartości.wszystkich.części.łącznie.i.traktowania.poszczególnego.
asortymentu.jako.części.zamówienia..Jednocześnie.nie.jest.też.to.zabronione,.jeżeli.
taka.jest.wola.zamawiającego..Niezależnie.od.wartości.poszczególnych.rodzajów.asor-
tymentu.zamawiający.może.więc.też.przeprowadzić.przetarg.odpowiadający.łącznej.
wartości..Niezbędne.byłoby.jednak.wtedy.dopuszczenie.składania.ofert.częściowych.
(podział.na.tzw..zadania),.aby.nie.ograniczać.konkurencji.i.równego.traktowania.wy-
konawców.

W.przypadku.zaistnienia.okoliczności.decydujących.o.tym,.że.mamy.do.czynienia.
z.jednym.zamówieniem.(spełnione.są.kryteria.tzw..tożsamościowe),.zamawiający.może.
–.stosownie.do.art..32.ust..4.Pzp.–.udzielić.danego.zamówienia.w.częściach.w.toku.
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odrębnych.postępowań,.ale.ma.obowiązek.w.każdym.z.tych.postępowań.stosować.
przepisy.właściwe.dla.łącznej.wartości.wszystkich.części..Z.przepisów.Pzp.nie.wynika.
zakaz.dzielenia.zamówienia.na.części,.ale.jest.zakazany.taki.podział,.który.zmierza.do.
uniknięcia.stosowania.przez.zamawiającego.przepisów.Pzp.odpowiadających.wartości.
zamówienia..Zamawiający.może.wprawdzie,.ze.względów.np..organizacyjnych,.eko-
nomicznych,.celowościowych,.dokonać.podziału.jednego.zamówienia.na.części.i.prze-
prowadzić.odrębne.postępowania,.przy.czym.wartością.każdej.z.części.zamówienia.
(każdego.postępowania).musi.być.wtedy.łączna.wartość.wszystkich.części.zamówienia.

Przykład

Zamawiający. udziela. w. maju. danego. roku. zamówienia. na. dostawę. stacji. bazo-
wych.A..wraz.z.instalacją.oprogramowania.sieciowego.(wartość.mniejsza.od.progu.
unijnego),. a.następnie.w. listopadzie. tego. samego. roku. zamówienia.na. instalację.
stacji.bazowych.A..wraz.z.aktualizacją.oprogramowania.i.serwerem.regionalnym.
na.istniejących.obiektach.(wartość.większa.od.progu.unijnego)..Pierwsze.z.zamó-
wień.zostaje.ogłoszone.w.Biuletynie.Zamówień.Publicznych..Wykonawcą.obu.za-
mówień.jest.ten.sam.podmiot..Zamawiający.nie.sumuje.jego.wartości.z.kolejnym,.
uzasadniając.to.tym,.że.nie.ma.wiedzy,.jaki.sprzęt.zostanie.zakupiony,.a.w.związku.
z.tym,.jakie.będą.wymagania.instalacyjne.nowego.sprzętu..Odrębne.oszacowanie.
wartości.tych.zamówień.i.udzielenie.ich.wg.odrębnych.wartości.należy.ocenić.jako.
błędne,.ponieważ.zostały.spełnione.wszystkie.kryteria.wskazujące.na.konieczność.
ich.sumowania..Zamówienia.te.mają.podobne.przeznaczenie.i.są.nabywane.w.celu.
realizacji.jednego.zamierzenia..Dostawa.stacji.bazowych.i.usługa.ich.instalacji.wza-
jemnie.się.dopełniają.–.usługa.nie.byłaby.możliwa.do.zrealizowania.bez.zakupienia.
stacji,.a.przedmiot.dostawy.bez.właściwego.zainstalowania.nie.pełniłby.dla.zama-
wiającego.żadnej.funkcji..Oba.zamówienia.zostały.udzielone.w.zbliżonym.terminie.
–.w.odstępie.kilku.miesięcy.

Przykład

Zamawiający.ma.na.zakup.komputerów.kwotę.140.000.zł.netto..Decyduje.się.na.ich.
zakup.dwukrotnie.(na.początku.roku.i.w.jego.połowie)..Z.uwagi.na.wartość.każdego.
zamówienia,.tj..70.000.zł.netto,.zawiera.umowy.bez.stosowania.przepisów.Pzp..Naru-
sza.w.ten.sposób.przepisy,.ponieważ.powinien.udzielić.takiego.zamówienia.po.prze-
prowadzeniu.jednego.postępowania.albo,.decydując.się.na.jego.udzielenie.w.dwóch.
częściach,.wziąć.pod.uwagę.art..32.ust..4.Pzp,.na.podstawie.którego.za.wartość.każ-
dej. z. tych. części.uważa. się.wartość. całego. zamówienia..W. tym.przypadku. łączna.
wartość.wszystkich.planowanych.(możliwych.do.przewidzenia).części.zamówienia.
przekroczyła.bowiem.podstawowy.próg.Pzp,.tj..równowartość.30.000.euro..Należało.
zatem.udzielić.zamówienia.z.zastosowaniem.odpowiednich.przepisów.Pzp.
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Jeżeli.jednak.zamawiający,.udzielając.pierwszego.zamówienia.w.trybie.Pzp,.przy.do-
łożeniu.należytej.staranności,.nie.jest.w.stanie.z.góry.przewidzieć,.że.niezbędne.będą.
następne,.to.udzielenie.kolejnego.zamówienia.o.takim.samym.lub.podobnym.przed-
miocie.zamówienia.stanowi.odrębne.zamówienie,.którego.wartość.należy.oszacować.
oddzielnie.od.dotychczasowego,.stosując.przepisy.art..32.ust..1.Pzp..Poszczególne.
zamówienia.nieprzewidywalne,.których.konieczność.udzielenia.pojawi.się.już.po.udzie-
leniu.zamówień.tego.samego.rodzaju.w.trakcie.roku.lub.innego.okresu,.na.który.został.
sporządzony.plan.rzeczowo-finansowy,.powinny.być. traktowane. jako.zamówienia.
odrębne,.których.wartość.należy.ustalać.właściwie.do.ich.zakresu.

Brak.rozstrzygnięcia.postępowania.o.udzielenie.zamówienia.publicznego.co.do.po-
szczególnych.części.zamówienia,.w.przypadku.gdy.zamawiający.dopuścił.możliwość.
składania.ofert.częściowych,.skutkuje.koniecznością.unieważnienia.wyłącznie.tych.
części.postępowania,.które.nie.zostały.rozstrzygnięte..W.pozostałym.zakresie.postępo-
wanie.jest.ważne.i.zamawiający.może.zawrzeć.umowy.z.wykonawcami,.którzy.złożyli.
najkorzystniejsze.oferty.co.do.poszczególnych.części.zamówienia..Aby.dokonać.wyboru.
wykonawców.na.pozostałe.części.zamówienia.zamawiający.przystępuje.do.kolejnego.
postępowania..W.tym.celu.dokonuje.ponownego.oszacowania.wartości.zamówienia.co.
do.części.nierozstrzygniętych.wcześniejszym.postępowaniem..Ponieważ.przystępując.
do.udzielenia.zamówienia.na.pozostałe.części.nierozstrzygniętego.postępowania.zama-
wiający.udziela.nowego.zamówienia.(ponownie.określane.są.między.innymi.przedmiot.
zamówienia.i.jego.wartość.szacunkowa),.do.postępowania.takiego.stosuje.się.przepisy.
wynikające.z.ponownego.oszacowania.wartości.zamówienia.

Ważne

Powyższa.reguła,.pozwalająca.na.ponowne.oszacowanie.wartości.części.zamówie-
nia,.co.do.którego.nie.zostało.rozstrzygnięte.postępowanie,.dotyczy.jedynie.obiek-
tywnie.niezawinionych.przez. zamawiającego. sytuacji,.w.których.był.on. zmuszo-
ny. do. częściowego. unieważnienia. postępowania.. Zamawiający. nie. może. swym.
postępowaniem.dążyć.do. stworzenia. sytuacji,.w.której.w.wyniku.unieważnienia.
postępowania.o.udzielenie.zamówienia.prowadzonego.z.podziałem.na.części,.po.
ponownym. oszacowaniu. wartości. nierozstrzygniętych. części. udzieli. zamówienia.
poza.ustawą.–.Prawo.zamówień.publicznych.

Przykład

Wartość.oprogramowania,.które.zamierza.zamówić.zamawiający,.wyniesie.poniżej.
30.000.euro,.ale.do. tego.dojdzie.stała.miesięczna.kwota.(np..5000.zł.netto.mie-
sięcznie). za. opiekę. serwisową,. która. ma. być. na. czas. nieokreślony.. Sama. opieka.
serwisowa. w. okresie. 12. miesięcy. nie. przekroczy. 30. 000. euro.. Zamawiający. ma.
wątpliwość,.czy.do.wartości.oprogramowania.należy.doliczyć.wartość.opieki.serwi-
sowej,.czy.opiekę.serwisową.można.traktować.jako.oddzielną.usługę..Jak.wyliczyć.
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wartość.opieki.serwisowej,.jeżeli.chce.mieć.ją.na.czas.nieokreślony.–.czy.bierze.się.
wartość.za.4.lata?.

Przepisy.Pzp.narzucają.zawieranie.umów.na.czas.oznaczony..Nie.przewidują.moż-
liwości. zawarcia.na. czas.nieoznaczony.umowy.na.opiekę. serwisową.oprogramo-
wania..Na.czas.nieoznaczony.można.zawrzeć.tylko.umowę.na.dostawę.licencji.na.
oprogramowanie.. Przy. zawieraniu. umów. na. czas. nieoznaczony. wartością. zamó-
wienia.jest.wartość.ustalona.z.uwzględnieniem.okresu.48.miesięcy.wykonywania.
zamówienia.. Jeżeli.przekracza.ona.30.000.euro.należy.zastosować.przepisy.Pzp,.
z.uwzględnieniem.rodzajów.umów.możliwych.do.zawarcia.na.czas.nieoznaczony..
Niezależnie.od.powyższego.ww..przypadek.można.by.zakwalifikować.jako.tzw..za-
mówienie. mieszane.. . Występuje. ono. wtedy,. gdy. ze. względu. na. złożony. charak-
ter.zamówienia.nie.jest.możliwe.lub.niecelowe.jest.rozdzielanie.różnych.rodzajów.
świadczeń.celem.udzielenia.odrębnych.zamówień..Zamawiający.może.go.udzielić,.
o.ile.nie.godzi.to.w.zachowanie.zasady.uczciwej.konkurencji..Jeżeli.przedmiotem.
zamówienia.miałyby.być.dostawy.oraz.usługi,. do.udzielania. zamówienia. stosuje.
się.przepisy.dotyczące. tego.przedmiotu. zamówienia,. którego.wartościowy.udział.
w.danym.zamówieniu.jest.największy..Przy.łącznym.nabywaniu.oprogramowania.
i. opieki. serwisowej. ich. wartość. należy. zsumować. (np.. wartość. oprogramowania.
i.wartość.opieki.serwisowej.na.12.miesięcy.albo.na.np..4.lata)..Gdy.wyniesie.więcej.
niż.30.000.euro.należy.zastosować.odpowiednie.procedury.Pzp..Nie.można.przy.
tym.zupełnie.wykluczyć.możliwości.udzielenia.usługi.serwisowej. jako.odrębnego.
zamówienia..Decyzja.w.tym.zakresie.należy.jednak.do.zamawiającego,.który.zna.
dokładny.przedmiot.zamówienia.i.zasady.jego.nabywania..Najczęściej.spotyka.się.
przypadki. łącznego. zamawiania. oprogramowania. i. opieki. serwisowej. do. niego,.
zwłaszcza.gdy.nabywa.się.oprogramowanie.po.raz.pierwszy.

Niezależnie.od.powyższego.warto.zwrócić.uwagę,.że.w.przypadku.większości.zaawan-
sowanych.urządzeń.informatycznych.usługi.gwarancyjne.i.serwisowe.może.świadczyć.
skutecznie.jedynie.wytwórca.sprzętu.lub.reprezentujący.podmiot..Zamówienie.sprzętu.
bez.usługi.serwisowej,.niezbędnej.do.jego.niezawodnego.funkcjonowania.w.przewi-
dzianym.okresie.eksploatacji,.może.spowodować.negatywne.skutki.w.postaci.wymusze-
nia.w.przyszłości.zakupu.tego.rodzaju.usług.w.trybie.zamówienia.z.wolnej.ręki.

2.3. Dialog techniczny
W.przypadku.zamówień.wysoce.specjalistycznych,.jakimi.są.zamówienia.informatycz-
ne,.mogą.pojawić.się.problemy.z.opisaniem.przedmiotu.zamówienia..Jeżeli.zamawiają-
cy.nie.ma.odpowiedniej.wiedzy.w.celu.jego.przygotowania,.powinien.skorzystać.z.po-
mocy.specjalistów,.aby.uniknąć.zarówno.w.procesie.przeprowadzenia,.jak.i.realizacji.
zamówienia.niepotrzebnych.trudności.

Zamawiający.przed.wszczęciem.postępowania.o.udzielenie.zamówienia może.przepro-
wadzić.dialog.techniczny,.zwracając.się.o.doradztwo.lub.udzielenie.informacji.w.zakre-


