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Przykład

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem – w szczególności w przy-
padku przesłanek opisanych w pkt 2.1.3–2.1.6 – mogą się wzajemnie przenikać. Zamawiający
może powołać się w swoim zamówieniu na kilka przesłanek.

W przypadku zamówień innowacyjnych zamawiający może również zidentyfikować trudność
w opisaniu aspektów prawnych czy finansowych zamówienia.

Brak możliwości precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia będzie częstym powodem udzie-
lania zamówienia w trybie negocjacyjnym dla zamówień o charakterze innowacyjnym lub rozwią-
zań, które istnieją na rynku, ale należy je dostosować do potrzeb zamawiającego.

Ryzyka opisane w pkt 2.1.5 pojawiać się będą również przy zamówieniach obejmujących swym
zakresem rozwiązania projektowe.

2.2. Procedura w trybie negocjacji z ogłoszeniem krok po kroku

2.2.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie każdego postępowania należy zacząć od oszacowania jego wartości
na podstawie należycie opisanego przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia
w trybie negocjacyjnym, w szczególności mając na uwadze przesłanki zawarte w art. 55
ust. 1 pkt 6–9 PrZamPubl, opisanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością wy-
daje się mocno utrudnione bądź, w niektórych przypadkach, wręcz niemożliwe. Dlatego
w art. 55a ust. 2 PrZamPubl mowa jest jedynie o określeniu, a nie opisaniu przedmiotu za-
mówienia (por. pkt 2.2.3.1.). Ponadto określenie również nie musi być wyjątkowo szcze-
gółowe – powinno ono być jedynie na tyle precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom pod-
jęcie decyzji co do udziału w postępowaniu.

Ważne

Ustawa – Prawo zamówień publicznych w zakresie przepisów dotyczących zamówienia w trybie
negocjacji z ogłoszeniem posługuje się sformułowaniem „określenie”, a nie „opis” przedmiotu za-
mówienia. Określenie przedmiotu zamówienia jest pojęciem dużo węższym niż opis. Zamawiający
ma tym samym uprawnienie do wskazania nawet samego celu zamówienia bądź przedmiotu za-
mówienia – tam gdzie nie jest możliwe dokonanie bardziej precyzyjnego opisu.

Określenie to musi być jednak na tyle precyzyjne na tyle, aby umożliwić wykonawcom ustalenie
charakteru i zakresu zamówienia, a tym samym zweryfikowanie możliwości swojego udziału w po-
stępowaniu.

W przypadku przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i 5 PrZamPubl, wydaje
się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający w sposób wskazany przepisami spo-
rządził opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem warunków towarzyszących za-
mówieniu.

Od stopnia szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia i dokładności zamawiającego
zależeć będzie jakość i efektywność prowadzonych negocjacji – a w przypadku, w któ-
rym zamawiający odstępuje od negocjacji, również poziom złożonych ofert, rzetelność
ich wyceny, a w konsekwencji poziom i jakość realizowanej umowy.
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Opis przedmiotu zamówienia będzie jednym z obszarów podlegających negocjacjom lub
będzie wręcz tworzony na nowo na podstawie informacji pozyskanych przez zamawia-
jącego w toku negocjacji.

Zamawiający powinien jednak pamiętać o tym, że powstały w wyniku negocjacji
opis musi obejmować zakres przeprowadzonych negocjacji. Zgodnie bowiem z art. 59
PrZamPubl po zakończeniu negocjacji można uzupełnić lub doprecyzować SIWZ jedynie
w zakresie będącym przedmiotem negocjacji. Co ważne, uszczegółowienie takie nie
może prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub minimalnych wy-
magań czy kryteriów oceny ofert. A zatem stworzona po negocjacjach SIWZ nie może
dotyczyć innego przedmiotu zamówienia niż w ogłoszeniu ani istotnie zmieniać pierwot-
nych wymogów.

2.2.2. Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający, wiedząc, jaki będzie przedmiot zamówienia, powinien ustalić war-
tość szacunkową zamówienia. Podstawą jej wyznaczenia jest całkowite szacun-
kowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone z na-
leżytą starannością. Zamawiający powinien przewidzieć wszelkie okoliczności, jakie
będą miały wpływ na wysokość ceny za dane zamówienie. A zatem musi uwzględnić ter-
min wykonania, możliwości przewidzenia zaliczek, stopień skomplikowania zamówie-
nia, jego wielkość, warunki techniczne itp.

Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia nie będzie kłoptliwe, jeżeli zamówienie
jest powtórzeniem niesfinalizowanych poprzednio zamówień prowadzonych w trybie
przetargowym (przesłanka art. 55 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl), a także, gdy zamówienie jest
realizowane w przepisach krajowych, w do progów unijnych (przesłanka art. 55 ust. 1
pkt 5 PrZamPubl).

Przeciwnie, dużą trudność w oszacowaniu przedmiotu zamówienia należy identyfikować
w sytuacji braku możliwości czy utrudnionej możliwości opisania przedmiotu zamówie-
nia przez zamawiającego (przesłanki udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55
ust. 1 pkt 6–9 PrZamPubl).

Wówczas oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należałoby dokonać na bazie
prognostyków, ogólnych założeń lub zamówień o zbliżonym charakterze, które były
udzielone przez zamawiającego w latach ubiegłych. Również można przeprowadzić ro-
zeznanie rynku lub oszacować zamówienie na podstawie danych historycznych, dodając
do nich określony wskaźnik wzrostu ceny (jako zabezpieczenie dla rozwiązań innowa-
cyjnych – z reguły droższych).

Ważne

W przypadku zamówień, dla których określenie wartości szacunkowej na tym etapie postępowania
jest utrudnione z braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, ważne jest, aby po nego-
cjacjach i sporządzeniu SIWZ, w oparciu o ich wynik, zaktualizować wartość szacunkową. Stano-
wić ona będzie materiał porównawczy z cenami złożonych ofert, na potrzeby zweryfikowania ich
pod kątem przepisów art. 90 PrZamPubl, na etapie badania i oceny ofert.
Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 2 PrZamPubl, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej
30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowa-
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nej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, zamawiający
może wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień.

Ustawa precyzuje, że chodzi w szczególności o istotną zmianę cen rynkowych, ale aktualizacja war-
tości zamówienia powinna być dokonana każdorazowo w sytuacji, gdy zmiany jakie miały miej-
sce pomiędzy oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, a otwarciem ofert miały wpływ
na wartość przedmiotu zamówienia.

Z taką sytuacją można mieć do czynienia w przypadku:
1) wprowadzenia przez zamawiającego wielu istotnych zmian w SIWZ;
2) zmian w kursach walut;
3) zmian cen na rynkach refundowanych;
4) zmian w obowiązującym prawie;
5) a także właśnie w przypadku trybów negocjacyjnych, gdy zamawiający ustali z należytą pre-

cyzją opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku, w którym możliwe jest precyzyjne oszacowanie wartości zamówienia,
można tego dokonać:

1) na podstawie rozeznania rynku, wysyłając zapytania do wykonawców z danej
branży;

2) na podstawie danych historycznych własnych lub innego zamawiającego;
3) na podstawie prognoz, analiz;
4) w oparciu o dialog techniczny przeprowadzony z ekspertami, organami władzy pu-

blicznej lub wykonawcami (art. 31a PrZamPubl);
5) dla dostaw i usług powtarzających się okresowo lub podlegających wznowieniu

w określonym czasie – uwzględniając łączną wartość zamówień tego samego ro-
dzaju (art. 34 ust. 1 PrZamPubl):
a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku bu-

dżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub do-
staw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen to-
warów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących
po pierwszej usłudze lub dostawie;

6) dla usług, których łączna cena nie może być określona (art. 34 ust. 3a PrZamPubl)
na podstawie:
a) całkowitej wartości zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku

zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy,
b) wartości miesięcznej zamówienia pomnożonej przez 48 – w przypadku zamó-

wień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 mie-
sięcy;

7) dla robót budowlanych (art. 33 ust. 1 PrZamPubl) – PrBud, a zatem przy pomocy:
a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumen-

tacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem za-
mówienia jest wykonanie robót budowlanych,

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówie-
nia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z jednoczesnym
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uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych do dyspozycji wykonawcy,
o ile są niezbędne do wykonania tych robót.

2.2.3. Sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu

Po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia i określeniu bądź opisaniu przedmiotu
zamówienia zamawiający powinien sporządzić ogłoszenie o zamówieniu. Ustalona war-
tość szacunkowa wyznacza próg kwotowy, od którego zamawiający ma obowiązek prze-
kazywania ogłoszeń UPUE.

Zatem zgodnie z wyznaczonym progiem zamawiający przygotowuje ogłoszenie w sto-
sownym publikatorze – BZP bądź na formularzach zamieszczanych w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE).

Mając na względzie przepisy art. 54–60 PrZamPubl, w tym przepis art. 48 ust. 2 w zw.
z art. 56 ust. 1 PrZamPubl, a także praktykę zamawiającego oraz wymagania formularzy
publikowanych w Dz.Urz. UE oraz w BZP, ogłoszenie o zamówieniu dla trybu negocjacji
z ogłoszeniem będzie zawierać, w szczególności, następujące informacje:

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia (patrz rozdział 2.2.3.1), z podaniem informacji

o możliwości składania ofert częściowych;
3) określenie minimalnych wymagań, które muszą spełnić wszystkie oferty;
4) określenie trybu zamówienia oraz powody zastosowania procedury negocjacyjnej;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
8) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
9) kryteria selekcji oraz proponowana minimalna i – w stosownych przypadkach –

maksymalna liczba wykonawców zapraszanych do kolejnego etapu (liczba te nie
może być mniejsza od 3) – patrz rozdział 2.2.7;

10) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ (por. roz-
dział 2.2.11);

11) jeżeli zamówienie ma zostać podzielone na części, wskazanie, czy wykonawcy będą
mogli składać oferty w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części; wskaza-
nie wszelkich ewentualnych ograniczeń co do liczby części zamówienia, jakie mogą
zostać przyznane jednemu wykonawcy;

12) w stosownych przypadkach, informacja o zastosowaniu procedury etapowej w celu
stopniowego ograniczenia liczby negocjowanych ofert lub dyskutowanych rozwią-
zań oraz wskazanie liczby etapów (patrz rozdział 2.2.10);

13) informację, czy zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie
ofert wstępnych bez przeprowadzania negocjacji (art. 55a ust. 1 PrZamPubl);

14) kryteria oceny ofert i ich znaczenie (patrz rozdział 2.2.3.2);
15) termin związania ofertą;
16) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PrZamPubl, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień;
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17) informację na temat wadium;
18) termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
19) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
20) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowa-
dzona aukcja elektroniczna;

21) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adre-
sem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje do-
tyczące dynamicznego systemu zakupów.

Mając na względzie nowe podejście związane z ograniczaniem liczby znaków w ogłosze-
niach publikowanych w Dz.Urz. UE, niejednokrotnie nie ma możliwości umieszczenia
w ogłoszeniu wszystkich informacji, w tym pełnej treści warunków udziału w postępo-
waniu i/lub wykazu dokumentów żądanych w postępowaniu. Informacje takie – o wa-
runkach, kryteriach kwalifikacji oraz stosownych dokumentach – powinny być po-
dawane w treści ogłoszenia w formie wyliczenia i w postaci skróconej.

Z uwagi na wątpliwości, czy takie działanie nie spotka się z ewentualnymi korektami in-
stytucji koordynujących wydatkowanie środków unijnych za naruszenia przepisów, Mini-
sterstwo Rozwoju wydało opinię, zgodnie z którą za nieuzasadnione należy uznać stoso-
wanie sankcji finansowych za niezamieszanie w ogłoszeniu publikowanym w Dz.Urz. UE
pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach składanych
na potwierdzenie warunków, jeśli byłoby to spowodowane względami technicznymi.
Właściwa instytucja kontrolująca powinna jednak przeprowadzić ocenę każdego przy-
padku, zwracając w szczególności uwagę na poniższe:

1) czy SIWZ obejmuje wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu,
2) czy w ogłoszeniu udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieogra-

niczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia,
3) czy w ogłoszeniu zawarto skróconą, ze względu na limit znaków, informację o wa-

runkach udziału w postępowaniu oraz o wykazie dokumentów.

Spełnienie powyższych wymagań należy traktować jako wystarczające do odstąpienia od
nakładania korekty finansowej z tytułu braku pełniej informacji w ogłoszeniu.

Rekomenduje się, aby zamawiający w przypadku kłopotów z wprowadzeniem pełnej tre-
ści warunków udziału w postępowaniu, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, zawarł
jak najwięcej informacji w ogłoszeniu, np. w sekcji dotyczącej informacji dodatkowych,
lub stworzył dodatkowy dokument, który – udostępniany na takich samych zasadach jak
ogłoszenie o zamówieniu – stanowić będzie swoisty suplement do ogłoszenia.

Przykład

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Sekcja III.1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (Dz.Urz. UE)/Informacje dodatkowe (BZP)
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
aktualne nadzień składania wniosków oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyko-
nawca:

1) nie podlega wykluczeniu,
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2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) spełnia kryteria selekcji.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednoli-
tego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w roz-
porządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 2014 Nr 94, s. 65 ze sprost. i zm.), zwanego
dalej „Jednolitym Dokumentem”.

3. Wykonawca obowiązany jest złożyć na żądanie zamawiającego oświadczania i dokumenty po-
twierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej –zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, po-
zostałe informacje zawarto w Instrukcji do Negocjacji dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem
na stronie internetowej zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (Dz.Urz. UE)/Określenie warun-
ków (BZP):

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wyso-
kości nie mniejszej niż .............................. ,00 PLN (słownie: ...................................... ). Wartości
podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć
według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, po-
zostałe informacje zawarto w Instrukcji do Negocjacji dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem
na stronie internetowej zamawiającego.

Zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 PrZamPubl zamawiający może odstąpić od obowiązku
określonego w art. 40 PrZamPubl w przypadku postępowania prowadzonego w trybie ne-
gocjacji z ogłoszeniem na mocy przesłanki dotyczącej braku sfinalizowanego wcześniej-
szego zamówienia (przesłanka z art. 55 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl).

Warunkiem koniecznym jest zaproszenie do postępowania i do złożenia wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu wszystkich niewykluczonych wykonawców, któ-
rzy w poprzednim postępowaniu złożyli oferty:

1) w terminie,
2) odpowiadające treści SIWZ.

Ważne

Odstępstwo od przepisu art. 40 PrZamPubl to de facto odstąpienie od wszczęcia postępowania po-
przez zmieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie i na stronie interneto-
wej, a także opublikowania go w odpowiednim, zgodnie z progiem kwotowym, publikatorze (BZP,
Dz.Urz. UE).

Tym samym przepis nie wypowiada się o możliwości odstąpienia od obowiązku sporządzania ogło-
szenia o zamówieniu. Niemniej, mając na uwadze brak konieczności publikacji, również i tworze-
nie takiego ogłoszenia nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Mając jednak na względzie, że pewne istotne kwestie muszą zostać zakomunikowane wykonaw-
com, zamawiający obowiązany jest stworzyć dokument, np. zaproszenie do udziału w postępo-



Rozdział I. Negocjacje z ogłoszeniem

22

waniu, w którym wyspecyfikuje wszystkie istotne dla wykonawcy informacje, spełniające wymogi
ustawowe.

Możliwość odstąpienia od publikacji ogłoszenia w przypadku przesłanki z art. 55 ust. 1
pkt 1 PrZamPubl wynika z przepisów dyrektyw – w szczególności art. 26 ust. 4 lit. b dy-
rektywy 2014/24/UE.

Tam krystalizuje się zamysł ustawodawcy unijnego, który „w istocie sprowadza się do
płynnego rozpoczęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty cenowo przekra-
czające budżet zamawiającego czy to ze względu na zawyżenie cen, czy też ze względu
na zaproponowane rozwiązania, które w wyniku negocjacji mogą zostać ograniczone lub
dopasowane do standardu oczekiwanego przez zamawiającego. Niestety polski ustawo-
dawca wadliwie wyłączył tylko stosowanie art. 40 [...]. Tymczasem powinny zostać także
wyłączone przepisy dotyczące ogłoszeń. Wydaje się [...], że takie postępowanie za-
czyna się od etapu zaproszenia do negocjacji”2.

2.2.3.1. Określenie przedmiotu zamówienia

W trybie negocjacji z ogłoszeniem należy zwrócić uwagę na właściwe określenie przed-
miotu zamówienia.

Ustawa wskazuje, że zamawiający musi określić (a nie opisać) przedmiot zamówienia.
Ponadto określenie takie musi być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonaw-
com ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 55a ust. 2 PrZamPubl).

Zatem określenie to nie może być zbyt wąskie. Rekomenduje się jednak, aby określenie
takie nie było zbyt szerokie, tak aby zamawiający nie zamknął sobie drogi do doko-
nania pewnych zmian. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że zmiany dokonywane w toku
negocjacji nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia. Oznacza to,
że zamawiający w ramach negocjacji może doprecyzować opis przedmiotu zamówienia,
ale nie może zmienić określenia przedmiotu zamówienia, a tym samym przedmiotu ne-
gocjacji. Za ryzykowne trzeba zatem uznać działanie zmierzające do zbyt drobiazgowego
określenia przedmiotu zamówienia.

Podczas negocjacji część zadań czy usług lub inne elementy zamówienia wskazane pier-
wotnie w ogłoszeniu mogą ulec zmianie. Należy zatem określić przedmiot zamówienia
w ogólny sposób, tak aby wykonawcy zdobyli wiedzę, co do realizowanego postępowa-
nia lub co do celu zamówienia, bez przywoływania zbyt dużej liczby szczegółów, co do
których zamawiający nie ma pewności, że pozostaną na finalnym etapie.

Przykład

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w poniższy sposób:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo ekonomiczno-finansowe w formie przy-
gotowania niezbędnych analiz i opracowań wraz z cyklicznymi specjalistycznymi konsultacjami

2 E. Gnatowska, Z. Perčić, W. Jarzyński, Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2016,
s. 265.
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doradczymi oraz udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w zakresie analiz ekono-
miczno-finansowych w związku z planowanym projektem inwestycyjnym.
W zakres doradztwa wchodzą:

1) opracowywanie analiz dotyczących strony finansowej projektu,
2) przygotowywanie rekomendacji i opracowań dla Zamawiającego i innych instytucji (w tym

w szczególności organów kontrolnych) w zakresie struktury i opcji finansowania,
3) bezpośrednia współpraca i wsparcie w charakterze doradcy zamawiającego przy wyborze

uczestników postępowania o zawarcie umowy koncesji, w tym wsparcie w przygotowaniu
dokumentacji, udział w ocenie formalnej wniosków i ofert, wsparcie w toku postępowania.

Na bazie tego przykładu stwierdzić należy, że zamawiający podał zbyt wiele szczegółów co do za-
mówienia, które w toku negocjacji mogłyby ulec zmianie. Będą to np.: forma doradztwa, charakter
konsultacji. Zakres doradztwa jest katalogiem zamkniętym.
Znacznie lepszym określeniem przedmiotu, ale tylko w sytuacji, gdy zamawiający nie ma pewności
co do zakresu prac, których będzie się podejmował doradca będzie:
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz udział w postępowaniu
na wybór partnera prywatnego w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych w związku z plano-
wanym projektem inwestycyjnym.
W zakres doradztwa wchodzą, w szczególności:

1) opracowywanie analiz dotyczących strony finansowej projektu,
2) przygotowywanie rekomendacji i opracowań w zakresie struktury i opcji finansowania,
3) współpraca i wsparcie zamawiającego przy wyborze uczestników postępowania o zawarcie

umowy koncesji na wszystkich lub wybranych etapach postępowania

W przypadku postępowania prowadzonego na mocy przesłanki wynikającej z art. 55
ust. 1 pkt 1 PrZamPubl wszelkie informacje zawarte w pierwotnym ogłoszeniu, doty-
czącym poprzedniego, niesfinalizowanego postępowania, będą mogły być wykorzystane
do stworzenia ogłoszenia o zamówieniu w trybie negocjacyjnym (poza przypadkami,
o których mowa w art. 56 ust. 1 PrZamPubl, dla których nie jest wymagane sporządza-
nie ogłoszenia pod warunkiem zaproszenia uczestników poprzedniego postępowania),
z uwzględnieniem zakazu dokonywania zmian:

1) wpływających na krąg potencjalnych wykonawców i umożliwiających dopuszcze-
nie innych podmiotów niż te, które zostały pierwotnie dopuszczone, lub

2) zmieniających równowagę ekonomiczną umowy w sposób nieprzewidziany w pier-
wotnym zamówieniu,

3) znacznie rozszerzających zakres zamówienia, prowadząc w istocie do powstania
zupełnie nowego zamówienia.

2.2.3.2. Kryteria oceny ofert

Przepisy dotyczące negocjacji z ogłoszeniem są tak skonstruowane, że zamawiający obo-
wiązany jest podać kryteria oceny ofert i ich znaczenie już na etapie ogłoszenia o zamó-
wieniu. Ten obowiązek wynika z  przepisu art. 48 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 56 ust. 1
PrZamPubl.

Kryteria te nie mogą ponadto ulec zmianie w toku negocjacji (art. 58 ust. 2c PrZamPubl).

W przypadku udzielenia zamówienia na mocy przesłanki art. 55 ust. 1 pkt 1 i 5
PrZamPubl obowiązek podania kryteriów oceny ofert wydaje się nie nastręczać zbyt
wielu problemów. To samo dotyczy sytuacji, gdy na mocy art. 55a ust. 1 PrZamPubl
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zmawiający przewidzi, że będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o oferty wstępne. W takiej sytuacji wydaje się niezbędnym, aby SIWZ była dostępna od
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a kryteria oceny ofert precyzyjnie wyszczegól-
nione wraz z podaniem wag i sposobu oceny.

Z odmienną sytuacją będzie miał jednak do czynienia zamawiający w przypadku realiza-
cji postępowania z przyczyn określonych w art. 55 ust. 1 pkt 6–9 PrZamPubl. Skoro za-
mawiający nie jest w stanie samodzielnie – bez wsparcia „rynku” – opisać przedmiotu za-
mówienia, to w takiej sytuacji zaproponowanie niezmiennych kryteriów oceny ofert staje
się zadaniem nad wyraz utrudnionym. Jak bowiem można zmierzyć się z oceną przed-
miotową oferty, jeśli nie zna się istoty przedmiotu zamówienia?

W takiej sytuacji rekomendowane jest, aby kryteria nie były zbyt szczegółowo określone.
Powinny być raczej określone raczej przez pryzmat celu oceny, np. „jakość zapropono-
wanych rozwiązań technicznych”, „metodyka realizacji usługi”, „elementy ekologiczne”,
niż poprzez szczegółowe parametry – chyba że zamawiający ma precyzyjną wiedzę co do
kryterium, jakie chce zastosować.

Mając na względzie trudność z określeniem kryteriów oceny ofert, podobna sytuacja
może dotyczyć określenia wag kryteriów. Prawo zezwala wówczas na podanie kryte-
riów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Choć przepisy nie wska-
zują wprost – tak jak w przypadku trybu dialogu konkrecyjnego (por. art. 60c ust. 1a
PrZamPubl) – że zamawiający może w ten sposób podejść do kryteriów już na etapie ogło-
szenia, to należy to wyinterpretować z art. 60 ust. 2 pkt 4 PrZamPubl, w którym ustawo-
dawca dopuścił takie przypisanie ważności kryteriom w zaproszeniu do składania ofert.
Skoro na tym etapie zamawiający nadal może posługiwać się uszeregowaniem kryteriów
w kolejności ich ważności, to również – zgodnie z regułą a maiore ad minus – w ogłosze-
niu o zamówieniu też powinien być do tego upoważniony.

Przykład

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie responsywnej strony internetowej zamawiającego
w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Kryteria oceny ofert:
1) cena – 1,
2) termin wykonania zamówienia – 2,
3) gwarancja – 3,
4) asysta techniczna – 4,
5) dedykowana obsługa projektu – 5.

Na tym tle zwraca uwagę także art. 37 ust. 4 PrZamPubl, zgodnie z którym w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego oraz part-
nerstwa innowacyjnego zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważ-
niejszego do najmniej ważnego, jeżeli na etapie wszczęcia postępowania nie można
określić wag kryteriów oceny ofert.

Regulacja ta odnosi się co prawda do trybów dialogu konkurencyjnego i partnerstwa in-
nowacyjnego, niemniej jednak, w ocenie autorki, powinna mieć zastosowanie również
do trybu negocjacji z ogłoszeniem.
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W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacyjnym, w szcze-
gólności w przypadku zamówienia opartego o przesłankę z art. 55 ust. 1 pkt 6–9
PrZamPubl, zamawiający nie powinien – abstrahując od normy wyrażonej w art. 91
ust. 2a PrZamPubl – stosować kryterium ceny jako jedynego kryterium. Mimo że ani prze-
pisy PrZamPubl, ani dyrektyw (jak to jest w przypadku dialogu konkurencyjnego) nie
nakazują stosowania kryteriów pozacenowych wprost, to jednak niemożność opisania
przedmiotu zamówienia powinna skłaniać do stosowania szerokiego spektrum kryteriów
jakościowych.

Uchwała KIO z 9.2.2015 r. (KIO/KD 5/15, Legalis)

Jeżeli przedmiotu zamówienia na prace projektowe nie można z góry opisać w sposób jedno-
znaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 29 ust. 1 PrZamPubl, wówczas aktualizuje się obowiązek
zamawiającego do zastosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert.

2.2.4. Wszczęcie postępowania, zamieszczenie ogłoszenia i publikacja
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Momentem wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem jest dzień za-
mieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie za-
mawiającego oraz na jego stronie internetowej (art. 40 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 1
PrZamPubl).

Ważne

Należy zwrócić uwagę na znowelizowany art. 11 ust. 7d PrZamPubl. Zgodnie z nim zamawiający
nie może w stosunku do ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dz.Urz. UE upublicz-
nić ogłoszenia w inny sposób w sposób przed publikacją ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo upływem
48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE.

Przez „inny sposób” należy rozumieć zamieszczenie w BZP ogłoszenia, którego zamieszczenie
w BZP ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe, o którym mowa w art. 11 ust. 5
PrZamPubl, a także publikacja ogłoszenia dodatkowo, np. w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ale
także na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie, co nie wynika wprost
z brzmienia art. 11 ust. 7c PrZamPubl, ale właśnie tak należy czytać tę regulację.

Zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli w postępo-
waniu prowadzonym na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl zaprosi do negocja-
cji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy w prowadzonym uprzednio postępowa-
niu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego w terminie złożyli
oferty, których treść odpowiadała treści SIWZ, i nie podlegali wykluczeniu (patrz roz-
dział 2.2.3).

Zamawiający po wejściu w życie ZmPrZamPubl16 (czyli od 28.7.2016 r.), w terminie od
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz. UE lub od dnia wysłania zaproszenia
do potwierdzenia zainteresowania albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (w za-
leżności od progu kwotowego zamówienia) może udostępnić na swojej stronie interne-
towej SIWZ.
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Jeżeli jednak zamawiający nie udostępnia SIWZ, to w terminach wskazanych powyżej
powinien udostępnić na stronie internetowej informacje i wymagania, o których mowa
w art. 37 ust. 3 PrZamPubl (więcej – patrz rozdział 2.2.11).

Zamawiający w zamówieniach sektorowych może wszcząć postępowanie przez za-
mieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców (art. 134e
ust. 1 PrZamPubl).

W trybie negocjacji z ogłoszeniem zamawiający może, mimo takiego obowiązku ustawo-
wego, wyjaśniać wątpliwości wykonawców co do treści ogłoszenia o zamówieniu. Udzie-
lając odpowiedzi, zamawiający musi postępować zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców. Powinien także zadbać o to, by podane przez
niego informacje dotarły do jak najszerszego grona potencjalnych wykonawców. W tym
celu może zamieścić wyjaśnienia np. na stronie internetowej, ewentualnie rozesłać je do
wykonawców, którzy „ujawnili” się na dany moment postępowania (np. wysłali zapyta-
nie). Oczywiście dla zamawiającego nie ma żadnych sankcji prawnych za nieudzielenie
takich wyjaśnień czy niedochowanie terminów, gdyż o terminach decyduje tu już sam
zamawiający, skoro taki obowiązek sam na siebie nałożył.

Przykład

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sekcja IV.3. Informacje dodatkowe (Dz.Urz. UE)/

Sekcja II.9. Informacje dodatkowe (BZP)

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wyjaśnień w zakresie związanym z treścią niniej-
szego ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi
na wszystkie pytania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi
do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.2.5. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Do składania wniosków w trybie negocjacji z ogłoszeniem zastosowanie mają odpowied-
nio przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 PrZamPubl.

Co za tym idzie, termin składania wniosków należy ustalać z uwzględnieniem czasu nie-
zbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem, że
nie może być on krótszy niż:

1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (poniżej progów „unijnych”),
2) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE (dla zamówień „unij-

nych”).

Zamawiający w postępowaniach sektorowych mogą wyznaczyć termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie krótszy niż (art. 134 ust. 3
pkt 1 lit. a PrZamPubl):

1) 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE lub przekazania zapro-
szenia do potwierdzenia zainteresowania,

2) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE lub przekazania zapro-
szenia do potwierdzenia zainteresowania – w wyjątkowych przypadkach.
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Zamawiający w postępowaniach z dziedzin obronności i bezpieczeństwa wyzna-
czają termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, nie krótszy niż
(art. 131ia pkt 5 PrZamPubl):

1) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, drogą elektroniczną,
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa
w art. 131da PrZamPubl,

2) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, w inny sposób niż
określony w punkcie powyżej.

Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć
krótszy termin składania wniosków, jednak nie krótszy niż (art. 131ia pkt 7):

1) 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, drogą elektroniczną,
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa
w art. 131da PrZamPubl;

2) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE faksem.

Zwrot wniosku złożonego po terminie odbywa się na zasadach określonych w art. 50
ust. 2 PrZamPubl, co oznacza, że zamawiający zwraca taki wniosek niezwłocznie –
w przypadku zamówień krajowych (poniżej progów „unijnych”) oraz niezwłocznie – po
upływie terminu na wniesienie odwołania, poprzedzając zwrot wniosku zawiadomie-
niem wykonawcy o złożeniu wniosku po terminie (dla zamówień „unijnych”).

Na mocy art. 50 ust. 3 PrZamPubl z zawartością wniosków nie można zapoznać się przed
upływem terminu na ich składanie. Nie przesądza on jednak o możliwości ujawnienia
wykonawcom treści wniosków po upływie tego terminu. Ten przepis należy traktować
jako dyspozytywny dla zamawiającego, co oznacza, że to zamawiający nie może się za-
poznać z wnioskami, dopóki nie upłynie ustawowy termin.

Ujawnienie treści wniosków wykonawcom w postępowaniu może nastąpić, zgodnie
z nadal obowiązującym przepisem art. 96 ust. 3 PrZamPubl, który wskazuje moment
ujawnienia treści protokołu z załącznikami – wnioski ujawnia się od dnia poinformowa-
nia o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.2.6. Badanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Badanie wniosków ma na celu zweryfikowanie wykonawców pod kątem spełniania
postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu.

Wraz z wnioskiem wykonawca składa aktualne na dzień składania wniosków oświadcze-
nie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 57 ust. 3 PrZamPubl.

W zależności od wartości takie oświadczenie składane jest w postaci oświadczenia wła-
snego wykonawcy, np. na druku zamawiającego lub w formie JEDZ.
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Badanie wniosków skupia się więc wokół oświadczenia wykonawcy złożonego we wska-
zanych wyżej formach.

Ważne

Zamawiający ma jednak uprawnienie, na mocy art. 26 ust. 2f PrZamPubl, do wezwania wykonaw-
ców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Można to
zrobić na każdym etapie postępowania, jeśli zamawiający uzna, że jest to niezbędne do zapewnie-
nia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Niezwykle istotna z punktu widzenia prawidłowości przebiegu postępowania jest ocena
wykonawców nie tylko na podstawie JEDZ lub oświadczenia, ale także na mocy innych
dokumentów. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku procedur wieloetapowych, ja-
kimi są właśnie negocjacje z ogłoszeniem.

W szczególności rekomenduje się stosowanie dyspozycji art. 26 ust. 2f PrZamPubl, gdy
liczba wykonawców jest większa niż minimalna, określona przez zamawiającego liczba
kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu.

Ma to na celu ograniczenie ryzyka, jakim jest niedopuszczenie do kolejnego etapu uczest-
nika spełniającego warunki, a zaproszenie (i tym samym „zajęcie miejsca na liście kandy-
datów”) wykonawcy, który w wyniku ostatecznej weryfikacji nie potwierdzi spełniania
wymogów zamawiającego.

Na zasadność takiego działania wskazuje również motyw 84 preambuły dyrektywy
2014/24/UE, zgodnie z którym instytucje zamawiające powinny być uprawnione do
zwrócenia się w każdej chwili o całość lub część dokumentów potwierdzających, gdy
uważają, że jest to niezbędne dla właściwego przebiegu postępowania. Może to w szcze-
gólności dotyczyć procedur dwustopniowych – procedur ograniczonych, procedur kon-
kurencyjnych z negocjacjami, dialogów konkurencyjnych oraz partnerstw innowacyj-
nych – w ramach którego instytucje zamawiające korzystają z możliwości ograniczania
liczby kandydatów zaproszonych do złożenia oferty. Wymóg przedłożenia dokumen-
tów potwierdzających w chwili kwalifikacji zapraszanych kandydatów może być uzasad-
niony, by nie dopuścić do zaproszenia przez instytucje zamawiające kandydatów, którzy
następnie nie są w stanie przedłożyć tych dokumentów na etapie udzielania zamówienia,
tym samym uniemożliwiając udział kwalifikującym się kandydatom.

Ważne

Zamawiający w toku badania wniosków weryfikuje potencjał wykonawcy pod kątem warunków
udziału w postępowaniu, a także deklarowany brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
W celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do kolejnego etapu weryfikuje również
i przyznaje punkty w kryteriach selekcji. Zamawiający sprawdza także deklarowany brak podstaw
do wykluczenia z postępowania.

W sytuacji gdy wykonawca wskazuje, że spełnia którąkolwiek z przesłanek wyklucze-
nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16–20 PrZamPubl, zamawiający powi-
nien zweryfikować dowody na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do
wykazania rzetelności wykonawcy, w szczególności zweryfikować dowody potwierdza-
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jące naprawienie szkody wyrządzonej przez wykonawcę popełnionym przez niego prze-
stępstwem lub przestępstwem skarbowym, potwierdzające zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody. Zamawiający powinien w takiej sytuacji
otrzymać od wykonawcy i poddać analizie wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego,
a także informacje na temat współpracy z organami ścigania czy podjęcia konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobie-
gania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu po-
stępowaniu wykonawcy.

Ważne

Jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wy-
starczające dowody przedstawione przez wykonawcę, wykonawca taki nie podlega wykluczeniu
z postępowania (art. 24 ust. 8 PrZamPubl).

W przypadku wskazania przez wykonawcę lub posiadania przez zamawiającego wiedzy
na temat udziału wykonawcy w przygotowaniu postępowania – przed wykluczeniem wy-
konawcy zamawiający – podobnie jak w przypadku wyżej opisanej sytuacji – ma obowią-
zek zapewnić temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowa-
niu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Obowiązujące dla zamawiającego w toku badania wniosków jest korzystanie z dyspozy-
cji art. 26 ust. 3 i 3a PrZamPubl w przypadku niezłożenia przez wykonawcę oświadcze-
nia własnego lub JEDZ, pełnomocnictw, pozostałych oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PrZamPubl, lub innych do-
kumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 PrZamPubl podstawa do wezwania wykonawcy do złożenia, uzu-
pełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień odnośnie do oświadczeń lub doku-
mentów aktualizuje się również w przypadku, gdy te oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
a w przypadku pełnomocnictwa (art. 26 ust. 3a PrZamPubl), gdy są one wadliwe.

Zamawiający może odstąpić od wezwania tylko wówczas, gdy mimo złożenia, uzupełnie-
nia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów lub udzielenia wyjaśnień konieczne
byłoby unieważnienie postępowania na tym etapie.

Zamawiający w stosunku do oświadczeń i dokumentów może stosować również proce-
durę wyjaśnienia, o której mowa w art. 26 ust. 4 PrZamPubl.

Zamawiający procedurę wyjaśniania (art. 26 ust. 4 PrZamPubl) może stosować wielo-
krotnie.

Wyrok KIO z 14.9.2015 r. (KIO 1879/15, Legalis)

Z przepisu art. 26 ust. 4 PrZamPubl nie wynika zakaz wielokrotnego wzywania do wyjaśnienia
treści dokumentów. Wydaje się, że – podobnie jak ma to miejsce w przypadku wzywania do uzu-
pełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 PrZamPubl – uprawnione jest wielokrotne
wzywanie do złożenia wyjaśnień, chociażby w sytuacji, w której kolejne wezwanie dotyczy oko-



Rozdział I. Negocjacje z ogłoszeniem

30

liczności innych niż poprzednie wezwanie, bądź gdy poprzednie wezwanie było nieprecyzyjne
czy przekazane w odpowiedzi na nie informacje wzbudziły dalsze wątpliwości zamawiającego”.

Natomiast procedura uzupełniania dokumentów jest wciąż jednorazową czynnością
w stosunku do danego dokumentu, ale także do danego obszaru JEDZ.

Opinia UZP, Opinie prawne dotyczące nowelizacji PrZamPubl:
Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 PrZamPubl, www.uzp.gov.pl

Zasada jednokrotnego wezwania o konkretny dokument z art. 26 ust. 3 PrZamPubl ustalona
w orzecznictwie zachowuje swoją moc.

2.2.7. Wyniki oceny oraz ranking wykonawców

Zgodnie z przepisami art. 57 PrZamPubl zamawiający w postępowaniach dwustopnio-
wych ma obowiązek niezwłocznie poinformować wykonawców o wynikach oceny speł-
niania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania warunków.

Ocena spełniania warunków wiąże się z problematyką kryteriów selekcji, które zama-
wiający ma obowiązek podać już w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacja ta w istocie
wskazuje, do jakiej liczby wykonawców zamawiający ograniczy możliwość złożenia ofert
wstępnych i udziału w negocjacjach (jeśli zamawiający przewiduje negocjacje) i na ja-
kich zasadach wyłoni tę liczbę wykonawców i w jaki sposób dokona eliminacji pozosta-
łych uczestników postępowania.

Ważne

Przepis art. 57 ust. 2 PrZamPubl nakazuje zaproszenie takiej liczby oferentów, która zapewni
uczciwą konkurencję, nie mniejszej jednak niż trzech wykonawców.

Gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału jest większa niż określona
w ogłoszeniu, zamawiający musi zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców
wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, czyli warunków zawierających jasne,
obiektywne i nienaruszające uczciwej konkurencji reguły klasyfikacji wykonawców.

Rekomenduje się, aby liczba wykonawców zapraszanych do drugiego etapu nie była
liczbą minimalną wskazaną w przepisach. Liczba ta może się bowiem okazać niewy-
starczająca do zachowania pełnej konkurencyjności postępowania, ze względu na licz-
nych wykonawców na danym rynku zainteresowanych zamówieniem. Takie działanie za-
mawiającego może przełożyć się na silną walkę konkurencyjną między wykonawcami
o wejście na tzw. „krótka listę”. „Walka o pierwsze miejsca rankingowe, umożliwiające
znalezienie się wśród zaproszonych do dialogu, może być zacięta, a w konsekwencji za-
mawiający będzie musiał pożegnać się z możliwością szybkiego i terminowego udziele-
nia zamówienia. Lepszym rozwiązaniem jest określenie w ogłoszeniu znacznie większej
niż minimalna (ustawowa) liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu.
Nie stanowi to zagrożenia dla procedury, ponieważ w sytuacji, gdy liczba wykonawców
spełniających warunki będzie mniejsza niż określona, zamawiający zaprosi wszystkich.
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Stwarza to szansę w szczególności na zwiększenie konkurencyjności w danym postępo-
waniu”3.

Kryteria selekcji mogą zostać oparte o warunek lub warunki udziału w postępowaniu.

Z powodzeniem mogą także stanowić odrębny, dodatkowy warunek, który dla zamawia-
jącego będzie decydował o lepszych kwalifikacjach danego podmiotu i jego przewadze
konkurencyjnej nad innymi.

Kryteria selekcji mogą dotyczyć każdego aspektu podmiotowych cech wykonawcy, za-
równo warunków ekonomicznych lub finansowych, jak i związanych z kwalifikacją ka-
dry czy doświadczeniem wykonawcy.

Przykład

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to
taki, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
zaprojektował i wybudował lub zaprojektował i przebudował minimum dwa obiekty kubaturowe
o powierzchni co najmniej X m2 każdy, dla których wartość robót budowlanych wynosiła co naj-
mniej X zł brutto dla każdego obiektu.

KRYTERIUM SELEKCJI 1

Jeżeli wymagane warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 10 wykonawców (liczba okre-
ślona przez zamawiającego), wykonawca otrzyma 1 punkt za każde zrealizowane zadanie spełnia-
jące warunki opisane w Sekcji X ogłoszenia o zamówieniu.

KRYTERIUM SELEKCJI 2

Jeżeli wymagane warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 10 wykonawców (liczba okre-
ślona przez zamawiającego), wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zaprojektowany i wybudowany
lub zaprojektowany i przebudowany obiekt kubaturowy o powierzchni co najmniej X m2, dla któ-
rych wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej X zł brutto.

KRYTERIUM SELEKCJI 2

Jeżeli wymagane warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 10 wykonawców (liczba okre-
ślona przez zamawiającego), wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zaprojektowany i wybudowany
lub zaprojektowany i przebudowany obiekt kubaturowy o powierzchni co najmniej 2 × X m2 każdy,
dla których wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej X zł brutto dla każdego obiektu.

KRYTERIUM SELEKCJI 3

Jeżeli wymagane warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 10 wykonawców (liczba okre-
ślona przez zamawiającego), wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zaprojektowany i wybudowany
lub zaprojektowany i przebudowany obiekt kubaturowy o powierzchni co najmniej X m2, dla któ-
rych wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 2 × X zł brutto dla każdego obiektu.

KRYTERIUM SELEKCJI 3

Jeżeli wymagane warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 10 wykonawców (liczba okre-
ślona przez zamawiającego), wykonawca otrzyma 1 punkt za każde zadanie polegające na zapro-
jektowaniu i wykonaniu aranżacji terenów rekreacyjnych w obrębie obiektów kubaturowych, przy

3 A. Gawrońska-Baran, Dialog konkurencyjny jako tryb udzielania zamówień na usługi w branży informatycz-
nej, Legalis/el. 2014.
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czym w zakres aranżacji terenów rekreacyjnych musi obejmować minimum tereny zielone, aran-
żacje i instalacje wodne (takie jak fontanny, cieki wodne), place zabaw dla dzieci.

Ważne

Do czasu wprowadzenia zmian przez ZmPrZamPubl16 wiele wątpliwości budziła kwestia spełnia-
niu kryteriów selekcji za pomocą zasobów innych podmiotów. Opinia UZP zawarta w Informato-
rze z listopada 2012 r. wskazywała, że przepis art. 26 ust. 2b (wówczas) dotyczy udostępniania
zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, a zatem wyłącznie takich zasobów, bez których
prawidłowa realizacja zamówienia nie byłaby w ogóle możliwa. Tym samym przepis art. 26 ust. 2b
PrZamPubl odnosi się do warunków udziału w postępowaniu, a nie kryteriów selekcji. Urząd Za-
mówień Publicznych sprzeciwiał się poleganiu na zasobach innych podmiotów dla podniesienia
pozycji w rankingu – „nie można premiować wykonawców, którzy są w stanie nawiązać współ-
pracę ze znaczną liczbą podmiotów”. Podobny pogląd wyraziła KIO w wyroku z 9.11.2015 r. (KIO
2328/15, KIO 2361/15, Legalis), w którym nakazała zamawiającemu rezygnację z przyznawania
punktów za doświadczenie udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie.

Orzecznictwo

Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotów trzecich nie tylko w celu wykazania spełniania
minimalnych warunków udziału w postępowaniu, lecz także w celu znalezienia się na wyższym
miejscu w rankingu punktowym. Sąd zauważył, że brak możliwości uwzględnienia doświadcze-
nia podmiotów trzecich w pierwszym etapie stawia w dużo trudniejszej sytuacji małych i średnich
przedsiębiorców i prowadzi do zamykania kręgu podmiotów mogących uzyskać zaproszenie do
składania ofert (wyr. SO w Warszawie z 17.3.2016 r., XXIII Ga 2113/15, niepubl.). Podobne sta-
nowisko odnaleźć można także w wyroku KIO z 21.3.2016 r. (KIO 333/16, Legalis).

Dopiero ostatnia zmiana PrZamPubl wprowadzona przez UmowaKoncU, przesądziła –
zmieniając regulację w obrębie art. 25a ust. 3 i art. 36b w ust. 2 PrZamPubl – że w postę-
powaniach dwuetapowych wykonawcy nie mogą korzystać z potencjału innych podmio-
tów w celu zwiększenia liczby punktów w ramach kryteriów selekcji.

W UmowieKoncU skreślono w art. 25a ust. 3 i art. 36b w ust. 2 PrZamPubl wyrazy „lub
kryteriów selekcji”, które uznać należy za niefortunnie pozostawione w pierwotnej wer-
sji PrZamPubl, mimozamysłu ustawodawcy, ażeby wykonawcy nie mogli wykazywać się
pracami innych podmiotów dla podniesienia pozycji w rankingu.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski, jest mniejsza niż liczba wskazana przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert
wstępnych wszystkich wykonawców spełniających warunki. Nie powoduje to, że obo-
wiązek określony w art. 57 ust. 1 PrZamPubl – dotyczący poinformowania wykonawców
o otrzymanych ocenach spełniania warunków – przestaje istnieć. Przeciwnie, wielu za-
mawiających – mimo braku racjonalności w tym działaniu – punktuje, zgodnie z określo-
nymi kryteriami selekcji, wnioski wykonawców.

Aby takiego zabiegu uniknąć, zamawiający już w ogłoszeniu o zamówieniu powinien za-
strzec, że w sytuacji gdy liczba wykonawców będzie mniejsza od liczby dopuszczonej do
drugiego etapu przez zamawiającego bądź jej równa, zamawiający nie będzie dokonywał
oceny spełniania warunków przez wykonawców (nie będzie punktował zadań wykaza-
nych przez wykonawców).


