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Plan prezentacji:

12:00 - 12:10: Rozgrzewka (test obrazu i dźwięku)

12:10 - 13:30: Prezentacja

13:30 - 14:00: Czas na pytania

14:30: Zakończenie webinarium



Maria Wojtacha – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii oraz studiów 
podyplomowych: na kierunku Zamówienia Publiczne na Politechnice 
Krakowskiej i Profesjonalny Menedżer w NGO w Collegium Civitas w Warszawie. 
Od 2014 r. uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ponad 9 lat była zatrudniona 
w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym na stanowisku 
Kierownika Działu Zamówień Publicznych UJ CM. W latach 2015 - 2019 była 
zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w tym 
na stanowisku Dyrektora Departamentu Inwestycje Strategiczne. Od 2009 r. 
członek zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich oraz jej założyciel i fundator. 
Absolwentka stypendium Santander Banku na udział w programie dla kobiet 
pracujących w administracji z wysokim potencjałem menedżerskim „W30 –
Developing women leaders in university faculty and administration” na 
University of California w Los Angeles. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem 
i szkoleniami z zakresu udzielania zamówień publicznych. Obecnie dyrektor 
fundacji Internationaler Bund Polska.

Ekspertka:



Plan prezentacji:

O CZYM BĘDZIEMY DZIŚ ROZMAWIAĆ? 

• co to znaczy, iż mamy nowe prawo zamówień publicznych
• jak czytać nową ustawę PZP
• jakie są największe zmiany, różnice
• jak przygotować się do ogłoszenia postępowania
• jak wybrać dobrego Wykonawcę i skutecznie podpisać umowę, w myśl nowych przepisów.



PODSTAWOWE ZMIANY W NOWYM PZP (1)
1.Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa

2.Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez:

➢ obowiązek dokonania analizy przed wszczęciem postępowania

➢ nałożenie na centralne organy administracji rządowej obowiązku

określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii

zakupowych

➢ obowiązek aktualizacji planów postępowań

➢ koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze,

tj. BZP i DUUE

➢ zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli

przygotowania postępowania

➢ wprowadzenie do ustawy zasady efektywności

3.Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców (warunków udziału w 
postępowaniu i przesłanek wykluczenia)



4.Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej 
progów unijnych

5.Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia 
publicznego

➢ określenie zasad kształtowania umów

➢ wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych

➢ określenie obowiązkowych postanowień umownych

➢ wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia

6.Obowiązek ewaluacji realizacji umowy

7.Obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach 
powyżej 12 miesięcy

8.Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe 
rozwiązywanie sporów



DLACZEGO NOWA USTAWA?
1. ograniczenie liczby zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych

2. zwiększenie liczby postępowań przeprowadzonych w trybach negocjacyjnych
3. zwiększenie liczby przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych

4. zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego
5. zwiększenie udziału MŚP w postępowaniach

6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu

7. ujednolicenie orzecznictwa KIO i sądów powszechnych dotyczącego zamówień
publicznych

8. zmniejszenie liczby sporów sądowych dotyczących zamówień publicznych

9. zwiększenie efektywności kontroli zamówień publicznych

10. ograniczenie liczby upadłości przedsiębiorstw w trakcie realizacji zamówienia

publicznego



OBECNE PROGI W NOWYM PZP

- Art. 2 ust. 1 pkt 1): Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień 
klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 złotych

Progi unijne – odwołanie bezpośrednio do Dyrektyw:

Prezes UZP informuje w drodze obwieszczenia o: ➢ aktualnych progach 
unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych 
kwot wyrażonych w ustawie w euro ➢ średnim kursie złotego w stosunku 
do euro (Obecne progi: 139 000 / 214 000 / 428 000 euro 5 350 000 euro)

Zamówienia o najwyższej wartości – których wartość dla robót 
budowlanych jest równa lub przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub 
usług - 10 000 000 euro (tak jak w poprzednim PZP) 

Obecny kurs euro: 4,2693



CO SIĘ ZMIENI W DEFINICJACH
• Dokumenty zamówienia – dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub 

dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do 
określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków 
zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań 

• Pisemność – sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych 
znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej 

• Postępowanie – wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, 
przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, 
prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki 
zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy albo jego 
unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy nie stanowi czynności w tym 
postępowaniu 

• Udzielenie zamówienia – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego



• Podmiotowe środki dowodowe – środki służące potwierdzeniu braku 
podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji

• Przedmiotowe środki dowodowe – środki służące potwierdzeniu zgodności 
oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, 
cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub 
opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją 
zamówienia

• Warunki zamówienia – warunki, które dotyczą zamówienia lub 
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu 
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych 
postanowień umowy

• Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 
świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego



Zamówienie • umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, 
której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług 

Zamówienie klasyczne • zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego 
oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Zamówienie sektorowe • zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego 
w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w 
art. 5 ust. 4 

Zamówienie w dziedzinie bezpieczeństwa ▪ zamówienie udzielane przez 
zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem 
są dostawy sprzętu wojskowego, dostawy newralgicznego sprzętu, roboty 
budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w 
dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, roboty budowlane i usługi przeznaczone 
wyłącznie do celów wojskowych, newralgiczne roboty budowlane lub newralgiczne 
usługi 

Zamówienie na usługi społeczne ▪ zamówienia klasyczne lub zamówienia 
sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 
2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE



ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
ZASADA EFEKTYWNOŚCI ART. 17 UST. 1

Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

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

➢ 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

➢ Zamawiający powinien koncentrować się w swoich działaniach nie na formalnej 
stronie procedury udzielenia zamówienia, ale na realizacji zadań publicznych 

POZOSTAŁE ZASADY

Takie jak dotychczas: 

➢ uczciwa konkurencja ➢ równe traktowanie wykonawców ➢ przejrzystość ➢
proporcjonalność ➢ jawność ➢ pisemność i prymat języka polskiego ➢ prowadzenie 
postępowania przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm



TERMINY
TO CO JUŻ BYŁO:

Odpowiednie stosowanie przepisów KC, w szczególności: 
➢ termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia 

➢ jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie 
uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło 

➢ jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy ani sobotą
TO CO NOWE:

➢ termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i 
kończy się z upływem ostatniej godziny 

➢ jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie 
uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło 
➢ termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze 

➢ dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota



PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Art. 23 PZP: Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie 
internetowej zamawiającego Wzór planu określony jest w rozporządzeniu.

Obowiązek aktualizacji planu – aktualizację planu zamieszcza się w BZP oraz na 
stronie internetowej zamawiającego.
Publikacja planu jest obowiązkowa tylko dla zamawiających będących jednostkami 
sektora finansów publicznych; dla pozostałych zamawiających jest fakultatywna.

Jakie informacje zawarte są w Planie (tu bez zmian): 

➢ przedmiot zamówienia 
➢ rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi) 

➢ przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia 

➢ orientacyjna wartość zamówienia 
➢ przewidywany termin wszczęcia postępowania We wzorze z rozporządzenia: 
podział na zamówienia powyżej / poniżej progów UE.

Informacji o planie nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny interes 
bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.



KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
PEŁNA ELEKTRONIZACJA (ART. 61 i nast.): komunikacja w postępowaniu, w tym 
składanie ofert, wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się co do zasady 
przy użyciu środków komunikacji elektroniczne;
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w 
odniesieniu do informacji, które nie są istotne (w szczególności nie dotyczą 
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o 
dopuszczenie do udziału, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac 
konkursowych), o ile jej treść jest udokumentowana;
W postępowaniach powyżej progów UE: ofertę, wnioski o dopuszczenie, JEDZ –
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (zgodnie z art. 
78(1) KC forma ta wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym);
W postępowaniach powyżej progów UE: ofertę, wnioski o dopuszczenie, JEDZ –
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (zgodnie z art. 
78(1) KC forma ta wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym)



ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1.Podstawowe dokumenty wykonawcy w postępowaniu (w szczególności wnioski o
dopuszczenie do udziału, oferty, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, itp.), sporządza się w postaci elektronicznej. Formaty danych: .txt, .rtf, .pdf,
.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx;

2.Inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, sporządza się

w postaci elektronicznej, dopuszczalny jest też tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3.Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie przekazuje się przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego w dokumencie

wszczynającym postępowanie;

4.W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie zawierają

tajemnice prawnie chronione, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku;

5. Pełnomocnictwa / inne dokumenty (np. podmiotowe środki dowodowe) wystawione

jako dokument elektroniczny przekazuje się w tej formie.



6.Pełnomocnictwo / inne dokumenty wystawione w formie papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub w postępowaniach poniżej progów unijnych 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), potwierdzającym zgodność 
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;

7. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokonuje: w przypadku 
podmiotowego środka dowodowego odpowiednio wykonawca, wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w przypadku przedmiotowego środka 
dowodowego: wykonawca / wykonawcy występujący wspólnie. Potwierdzenia może dokonać też notariusz;

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem tym podpisem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku;

9. Dokumenty elektroniczne powinny:
9.1. być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na nośniku danych
9.2. umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej (wyświetlenie) lub papierowej (wydruk)
9.3. zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji



ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – M.IN.:
1.zapewniają zachowanie poufności i integralności danych

2. zapewniają autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji

3. zapewniają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty oraz ustalenie dokładnego 
czasu i daty odbioru tych dokumentów

4. zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do treści tych dokumentów przed 
upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia albo składania

5. umożliwiają ustalanie oraz zmiany ustalonych terminów pierwszego zapoznania się z treścią tych 
dokumentów wyłącznie przez osoby uprawnione przez zamawiającego

6. Umożliwiają na poszczególnych etapach dostęp tylko osobom uprawnionym przez zamawiającego 
oraz zapewniają rozliczalność tych działań

7. umożliwiają, po określonej dacie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części treści tych 
dokumentów

8. zapewniają ochronę informacji zawierających dane osobowe oraz innych informacji podlegających 
prawnej ochronie

9. umożliwiają usunięcie oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w sposób uniemożliwiający 
ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią

10. zapewniają możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego 
naruszenia lub próby naruszenia wymagań



WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE (ART. 84 I 85) – co zamiast Dialogu Technicznego?
-Wstępne konsultacje rynkowe prowadzi się w celu przygotowania postępowania i poinformowania 
wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego - zamieszczając informację o zamiarze 
przeprowadzenia tych konsultacji i ich przedmiocie na stronie;

- Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub 
wykonawców, przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania, pod warunkiem 
że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania i 
przejrzystości;

-Zamawiający zamieszcza informację o wstępnych konsultacjach w ogłoszeniu o zamówieniu 
Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania podlega wykluczeniu z tego 
postępowania wyłącznie wówczas, gdy spowodowane tym zakłócenie konkurencji nie może być 
wyeliminowane w inny sposób, ponadto przed wykluczeniem zamawiający zapewnia mu możliwość 
udowodnienia braku zakłócenia konkurencji;

- Jeżeli wykonawca lub podmiot z tej samej grupy kapitałowej, doradzał lub w inny sposób był 
zaangażowany w przygotowanie postępowania, zamawiający musi podjąć odpowiednie środki w 
celu uniknięcia zakłócenia konkurencji (przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, 
które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy, wyznacza odpowiedni termin 
na złożenie ofert), wskazując te środki w protokole;

-Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania podlega wykluczeniu z tego 
postępowania wyłącznie wówczas, gdy spowodowane tym zakłócenie konkurencji nie może być 
wyeliminowane w inny sposób, ponadto przed wykluczeniem zamawiający zapewnia mu możliwość 
udowodnienia braku zakłócenia konkurencji.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CO NOWEGO?

1. Art. 99 ust. 1: w zapisie o uwzględnieniu wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty usunięto wymóg, aby były to wszystkie wymagania i okoliczności;

2. Art. 99 ust. 2: zamawiający określa w OPZ wymagane cechy dostaw, usług lub robót 
budowlanych – które mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody 
produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego 
procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, 
pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego 
wartości i celów;

3. Art. 99 ust. 4: przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;

4. Art. 95 ust. 6 – jeżeli opis przedmiotu zamówienia został dokonany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, zamawiający ma 
obowiązek wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.



PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Art. 104: W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, 
zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z 
wymaganymi cechami, może żądać od wykonawcy określonej etykiety (regulacja podobna do wcześniejszej 
regulacji dotyczącej oznakowania) – przez etykietę rozumie się każdy dokument, w tym zaświadczenie lub 
poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają 
wymagania konieczne do uzyskania etykiety;

2. Art. 105: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z 
wymaganiami, cechami lub kryteriami, zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu 
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę (regulacja podobna do obowiązującej na gruncie poprzedniego PZP);

3. Zamawiający może żądać innych przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli są one niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania, proporcjonalne oraz jeżeli nie ogranicza to uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców Zamawiający akceptuje przedmiotowe środki dowodowe równoważne;

4. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą ✓ Jeżeli ich nie złożył lub są one 
niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, o ile przewidział to w ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia – chyba że środek ten odnosi się do kryteriów oceny ofert ✓ Zamawiający może 
żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.



ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA CZĘŚCI

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych, 
określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w 
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia;

2. Zamawiający może ograniczyć liczbę części, którą można udzielić jednemu wykonawcy, 
pod warunkiem że maksymalną liczbę części, jaka może być udzielona jednemu 
wykonawcy, wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybu negocjacji bez 
ogłoszenia – w zaproszeniu do negocjacji;

3. Zamawiający określa w dokumentach zamówienia obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie 
wykonawcy udzielone zamówienie (w przypadku gdyby jego oferta była najkorzystniejsza 
dla większej liczby części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba);

4. Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału 
zamówienia na części.



WYKLUCZENIE WYKONAWCY – PRZESŁANKI OBOWIĄZKOWE
Podstawa wykluczenia z uwagi na przestępstwo – zmiany w katalogu przestępstw, usunięcie z katalogu:
1. - 181 - 188 kk (przestępstwa przeciwko środowisku)
2. - 218 - 221 kk (przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową)
3. - 278 - 295 kk z wyłączeniem 286 kk (ograniczenie przestępstw przeciwko mieniu do art. 286 kk)
4. - 308 i 309 kk (ograniczenie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu do art. 296-307 kk) (wykluczenie przez okres 5 lat)

Prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne (doprecyzowanie w zakresie terminu dokonania ewentualnej płatności – przed terminem składania wniosków lub 
ofert, wykluczenie przez okres 3 lat) 

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (wykluczenie przez okres na jaki wydano zakaz)

Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty / wnioski, chyba 
że wykażą, że przygotowali je niezależnie od siebie (wykluczenie przez okres 3 lat)

Zakłócenie konkurencji wynikające z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z nim do tej samej grupy 
kapitałowej w szczególności we wstępne konsultacje rynkowe, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy (wykluczenie tylko w danym postepowaniu)

Dodatkowo dla zamówień o najwyższej wartości: udaremnianie lub utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywanie ich pochodzenia, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (planowany dowód na potwierdzenie: informacja z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem)



WYKLUCZENIE WYKONAWCY – PRZESŁANKI FAKULTATYWNE

Wykluczeniu podlega wykonawca:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne (doprecyzowanie w zakresie terminu dokonania ewentualnej płatności – przed terminem składania 
wniosków lub ofert );

- który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy (wykluczenie 
przez okres 3 lat);

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 
(wykluczenie przez okres 3 lat) 

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów 
(wykluczenie przez okres 3 lat) 

- jeżeli występuje konflikt interesów z osobami po stronie zamawiającego, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób (wykluczenie tylko w danym postepowaniu).



WYKLUCZENIE WYKONAWCY – PRZESŁANKI FAKULTATYWNE cd.

Wykluczeniu podlega wykonawca cd.:

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi (wykluczenie przez 
okres 3 lat); (Usunięto ograniczenie co do rodzaju zamawiających);

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych 
(wykluczenie przez okres 2 lat) – dawna przesłanka obligatoryjna; 

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 
pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu (wykluczenie przez okres 3 lat) – dawna 
przesłanka obligatoryjna; 

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu (wykluczenie przez okres 1 roku) 
– dawna przesłanka obligatoryjna. 



PROCEDURA SELF-CLEANING (art. 110)

1. Nowy zapis: w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 (przesłanki fakultatywne, z wyłączeniem konfliktu 
interesów, wprowadzenia w błąd, wpływania na czynności zamawiającego), zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania 
zamówienia;

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu (poza okolicznościami zaległości podatkowych, zakazu ubiegania się o zamówienie, 
udziału w przygotowaniu i konfliktu interesów), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

➢ naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne 
➢ wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, zamawiającym 
➢ podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu;
1. Otwarty katalog w/w środków – wykonawca: 
➢ zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy 
➢ zreorganizował personel 
➢ wdrożył system sprawozdawczości i kontroli 
➢ utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów 
➢ wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 112)

Jak dotychczas: zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU MOGĄ DOTYCZYĆ: 
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania);
- zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności 
z uwagi na sprzeczne interesy (w szczególności zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia);
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej (przykładowe wskazanie możliwych informacji jak dotychczas, z 
uzupełnieniem o zdolność kredytową lub środki finansowe oraz wskazaniem zamiast obrotów przychodów);
- zdolności technicznej lub zawodowej (w szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali 
wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie  dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego);
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów (zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej, członkostwo w 
organizacji, jeśli jest niezbędne do świadczenia określonych usług).



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 112)

Jak dotychczas: zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU MOGĄ DOTYCZYĆ: 
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania);
- zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności 
z uwagi na sprzeczne interesy (w szczególności zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia);
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej (przykładowe wskazanie możliwych informacji jak dotychczas, z 
uzupełnieniem o zdolność kredytową lub środki finansowe oraz wskazaniem zamiast obrotów przychodów);
- zdolności technicznej lub zawodowej (w szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali 
wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie  dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego);
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów (zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej, członkostwo w 
organizacji, jeśli jest niezbędne do świadczenia określonych usług).



PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIE / JEDZ)

1. Art. 125: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – dla zamówień w procedurze unijnej jak dotychczas w formie 
JEDZ;
2. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania wniosków albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (składane tak jak dotychczas na wezwanie);
3. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe (dotychczasowa regulacja stanowi, że można 
wykorzystać informacje zawarte w JEDZ dla innego postępowania, o ile nadal są aktualne).
4. Art. 126 ust. 1: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż odpowiednio 10 / 5 dni, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (dotychczas było, że przed udzieleniem zamówienia);
5. Zmiana doprecyzowująca: zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia z art. 125 
ust. 1 (art. 127 ust. 1 pkt 2);
6. Art. 127 ust. 1 pkt 1: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o ile 
wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.



PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIE / JEDZ) cd.

1.
Art. 128 ust. 1 – jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa 
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (chyba że 
wniosek / oferta i tak podlegają odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania);
2.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia;
3.
Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowych 
środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji ;
4.
Art. 128 ust. 4 – Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści JEDZ, podmiotowych 
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu ;
5.
Brak odrębnego uregulowania dotyczącego uzupełniania pełnomocnictw;
6.
Jeżeli JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie.



KRYTERIA OCENY OFERT - ZMIANY
1. 
Art. 239 ust. 2 – definicja najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca 
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem;
2. 
Jak dotąd – kryteria muszą być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, muszą odnosić się do przedmiotu 
zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy Art. 240 ust. 2 – ograniczenie sposobu formułowania 
kryteriów oceny ofert: kryteria i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody 
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania 
przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach;
3. 
Art. 247: W ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia zamawiający określa wagę, jaką przypisuje każdemu z 
kryteriów oceny ofert, z wyjątkiem sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie 
ceny Wagi przypisane każdemu z kryteriów mogą być wyrażone za pomocą przedziału z odpowiednią 
rozpiętością maksymalną;
4. 
Odstępstwa od obowiązku wskazania wagi poszczególnych kryteriów będą mogły mieć miejsce tylko w 
uzasadnionych przypadkach, gdy wagi te nie będą mogły być ustalone z wyprzedzeniem (np. w przypadku 
złożonego charakteru zamówienia) Wówczas zamawiający może wskazać kryteria w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego;



KRYTERIA OCENY OFERT – ZMIANY cd.

5. 
Art. 246: 
➢ Zamawiający publiczni (z sektora finansów publicznych) nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium 
oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% 
➢Mogą je zastosować jako jedyne kryterium albo o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów przedmiotu 
zamówienia (zapis z poprzedniego PZP: wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w 
załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu 
życia);
6. 
Art. 248: Zmiana procedury w sytuacji kiedy oferty maja taki sam bilans ceny i innych kryteriów – wówczas 
zamawiający w kolejności: 
➢ wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze 
➢ wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem 
➢ wzywa do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.



WADIUM 

1.
art. 97 i nast. Brak obowiązku żądania wadium, także dla zamawiających klasycznych 
2.
Usunięcie z katalogu dostępnych form wadium poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej 
3.
Wprowadzenie zróżnicowania kwoty wadium w zależności od wartości postępowania: 
➢ powyżej progów UE – do 3% wartości zamówienia 
➢ poniżej progów UE – do 1,5% wartości zamówienia 39 
4.
Obligatoryjna forma elektroniczna dla niepieniężnych form wadium 
5.
Doprecyzowanie zwrotu i zatrzymania wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu: 
➢ zwrot: poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium 
➢ zatrzymanie: wystąpienie do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium



WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (ART. 95)

• Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 
na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w 
zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

• W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, dotyczące zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, określa w dokumentach zamówienia w szczególności: 

➢ rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

➢ sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób 

➢ uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań;



TRYBY DLA ZAMÓWIEŃ W PROCEDURZE UNIJNEJ

1.

Przetarg nieograniczony

2.

Przetarg ograniczony

3.

Negocjacje z ogłoszeniem

4.

Dialog konkurencyjny

5.

Partnerstwo innowacyjne

6.

Negocjacje bez ogłoszenia

7. 

Zamówienie z wolnej ręki



TERMINY SKŁADANIA OFERT / WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

1.ZASADA OGÓLNA: zamawiający wyznacza terminy składania wniosków /
ofert z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz
czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie
mogą być krótsze niż ustawowe terminy minimalne, o ile są one określone

2.W przypadku przewidywania wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych
na miejscu u zamawiającego – terminy składania ofert muszą uwzględniać
czas na te czynności

3.Dokumenty zamówienia udostępnia się od dnia publikacji ogłoszenia do
dnia udzielenia zamówienia, na stronie internetowej zamówienia

4.Zmiana momentu wszczęcia postępowania – z dniem przekazania
ogłoszenia do publikacji w DUUE (dotychczas: z dniem zamieszczenia
ogłoszenia na stronie internetowej)



TERMINY SKŁADANIA OFERT / WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

Art. 138: termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni

od dnia przekazania ogłoszenia do DUUE Możliwość wyznaczenia
krótszego terminu (nie krótszego niż 15 dni) w przypadku:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione;

W przypadku braku publikacji SWZ na stronie postępowania – terminy
ulegają wydłużeniu o 5 dni;

Jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej – możliwość skrócenia terminu o 5 dni.



TRYBY DLA ZAMÓWIEŃ W PROCEDURZE KRAJOWEJ 

• Tryb podstawowy bez negocjacji

• Tryb podstawowy z możliwymi negocjacjami 

• Tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami 

• Negocjacje bez ogłoszenia 

• Zamówienie z wolnej ręki



WARIANTY TRYBU PODSTAWOWEGO 1.

Wariant bez negocjacji – wzorowany na przetargu nieograniczonym, przeznaczony do stosowania w 
sytuacjach, gdy specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają 
opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób wszystkich warunków zamówienia na etapie wszczęcia 
postępowania, a zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji ofert – standardowy, 
sparametryzowany przedmiot zamówienia 

2.

Wariant z możliwością negocjacji – procedura służąca ulepszeniu ofert, z zastrzeżeniem, że 
negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz muszą dotyczyć wyłącznie 
elementów treści ofert, podlegających ocenie w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert –
negocjacje wyłącznie w obrębie kryteriów oceny ofert 

3.

Wariant z obowiązkowymi negocjacjami – obowiązkowe negocjacje ofert służące ich ulepszeniu, z 
zastrzeżeniem, że negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań, 
natomiast mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności –
niesprecyzowany przedmiot zamówienia



TRYB PODSTAWOWY PROCEDURA
1.Art. 276: wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP (możliwość 
zamieszczenia ogłoszenia na własnej stronie / DUUE / poinformowania wykonawców);

2.Możliwość zmiany ogłoszenia (art. 271): 

➢ obowiązek stosownego przedłużenia terminu składania ofert, o ile będzie to konieczne 

➢ bezwzględny obowiązek stosownego przedłużenia terminu składania ofert, gdy zmiana ma 
charakter istotny (dotyczy wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny, 
warunków udziału lub sposobu ich spełniania);

3..Art. 275 – w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 

➢ wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo 

➢może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 
kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający 
zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo 

➢ prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający 
zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.



4.W obu trybach z negocjacjami, zamawiający może ograniczyć liczbę 
wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest 
wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3 (wskazując 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz odpowiednio w SWZ albo w opisie potrzeb i 
wymagań, kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia 
liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, oraz podając 
maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert);

5.W sytuacji kiedy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający: ➢ w przypadku trybu z 
opcjonalnymi negocjacjami kontynuuje postępowanie ➢ w trybie 
negocjacyjnym – może kontynuować lub unieważnić postępowanie;

6.W trybie z opcjonalnymi negocjacjami może, a w trybie negocjacyjnym 
zaprasza jednocześnie wykonawców (wg ustalonych kryteriów) do negocjacji 
ofert (oferta wykonawcy niezaproszonego jest traktowana jako odrzucona)



7. Negocjacje: ➢ podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe 
traktowanie wszystkich wykonawców i poufność ➢ zamawiający nie udziela 
informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom 
przewagę nad innymi wykonawcami;

8. Poufna jest także treść oferty w trybach negocjacyjnych – różny moment 
udostępnienia ofert – w trybie z możliwymi negocjacjami ofertę „wstępną” 
udostępnia się od dnia jej złożenia, natomiast w trybie z obligatoryjnymi 
negocjacjami – dopiero od dnia złożenia ofert ostatecznych;

9. W trybie z obligatoryjnymi negocjacjami zamawiający prowadzi negocjacje 
treści ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do czasu 
doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia 
podlegających negocjacjom;

10.W trybie z obligatoryjnymi negocjacjami zamawiający sporządza SWZ, 
która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w 
opisie potrzeb i wymagań, w zakresie, w jakim było to przedmiotem 
negocjacji



11. Obowiązki informacyjne po złożeniu ofert wstępnych (art. 287): ➢W 
przypadku negocjacji fakultatywnych zamawiający informuje równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 
złożyli oferty, o wykonawcach: ▪ których oferty nie zostały odrzucone oraz 
punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej 
punktacji ▪ których oferty zostały odrzucone ▪ którzy nie zostali 
zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji ➢W przypadku 
obligatoryjnych negocjacji zamawiający informuje równocześnie każdego z 
wykonawców z osobna o: ▪ odrzuceniu jego oferty ▪ o niezakwalifikowaniu 
jego oferty do negocjacji oraz o przyznanej punktacji w każdym kryterium 
oceny oferty i łącznej punktacji;
12. W przypadku negocjacji fakultatywnych, zamawiający informuje 
równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji 
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych ➢W przypadku 
obligatoryjnych negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich 
wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach, o 
zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych;



ZMIANY W ZAKRESIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wydłużenie terminów maksymalnych: Wykonawca jest związany ofertą 
nie dłużej niż ➢ 30 dni – w procedurze krajowej ➢ 90 dni – w 
procedurze unijnej ➢ 120 dni – w przypadku zamówień o najwyższej 
wartości W ustawie zmieniającej wskazano wprost, że pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert;

2. Usunięto możliwości wydłużenia terminu związania ofertą samodzielnie 
przez wykonawcę Wydłużenie na wniosek zamawiającego – jednokrotne 
(o 30 / 60 dni);

3. Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania 
ofertą przez wskazanie daty;

4. Art. 252: Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty, 
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą 
ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym terminie pisemnej zgody na wybór 
jego oferty W przypadku braku takiej zgody, zamawiający zwraca się do 
kolejnego wykonawcy;



ZMIANY W ZAKRESIE OTWARCIA OFERT

1. Brak wymogu publicznego otwarcia ofert;

2. Art. 222: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert;

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert – otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii (nie będzie zatem konieczności unieważnienia 
postępowania);

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania;

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach wykonawców, których 
oferty zostały otwarte 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach (nie trzeba podawać 
informacji o terminie, gwarancji i warunkach płatności);



RAŻĄCO NISKA CENA – ART. 224
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

➢ wartości zamówienia + VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 (oferta złożona po terminie lub 
zawierająca błędy w obliczeniu ceny) – obowiązek zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia 

➢ wartości zamówienia + VAT, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych – możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień;

Wyjaśnienia mogą dotyczyć: 

1.zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

2.wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją 
robót;

3. oryginalności dostaw, usług lub robót oferowanych przez wykonawcę;

4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;

5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów dot. pomocy publicznej;

6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu realizacji 
zamówienia;

7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy W przypadku 
zamówień na roboty budowlane lub usługi, obowiązkowo trzeba żądać wyjaśnień dot. pkt 4 i 6.



ZMIANY W PRZESŁANKACH ODRZUCENIA OFERTY – art. 226
1.

oferta złożona po terminie składania ofert 

2.

oferta złożona przez wykonawcę: podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym 
terminie oświadczenia, JEDZ lub podmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów 
lub oświadczeń (usunięto instytucję wykluczenia wykonawcy niespełniającego warunków 
udziału w postępowaniu , jest tylko odrzucenie) 

3.

oferta, która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego

4.

wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

5.

wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 
ofertą 



6.

wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 
złożył wniosek o zwrot wadium;

7.

oferta obejmuje urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w 
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (rekomendacja wydawana przez Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Cyberbezpieczeństwa), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe;

8.

oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał.



ZMIANY W ZAKRESIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA – ART. 255

1.Nowa przesłanka: w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie 
doprowadziły do zawarcia umowy 
2.Art. 256: Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / 
ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 
postępowania jest nieuzasadnione 
3.Nowa przesłanka: wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 (zamawiający może też 
dokonać badania ofert pozostałych wykonawców w postępowaniu) 
4.Nowy obowiązek, art. 260 – w przypadku unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (dotychczas 
powiadamiał na wniosek wykonawcy)



Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1.liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza niż minimalna 
liczba wykonawców określona w ogłoszeniu / dokumentach 
zamówienia, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania 
ofert, ofert wstępnych albo dialogu konkurencyjnego 

2.liczba niepodlegających odrzuceniu ofert wstępnych lub ofert, które 
podlegają negocjacjom albo liczba rozwiązań przedstawionych przez 
wykonawców podczas dialogu konkurencyjnego jest mniejsza niż 
minimalna liczba określona w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 

3.liczba ofert niepodlegających odrzuceniu, które podlegają 
negocjacjom na ostatnim etapie jest mniejsza niż 2 

4.postępowanie o zawarcie umowy ramowej, która miała być zawarta z 
więcej niż jednym wykonawcą, jeżeli wpłynęły mniej niż dwie oferty lub 
mniej niż dwa wnioski;



A CO Z UMOWAMI?
Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia;

Co oznacza, że zasada ta nie dotyczy innych podmiotów uczestniczących przy 
realizacji zamówienia tj. przykładowo podwykonawcy, dostawcy materiałów, 
podmiot trzeciego udostępniającego zasoby;

Zasada ta przejawia się w szczególności koniecznością wzajemnego 
informowania się o przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a 
także szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji zobowiązania.



Postanowienia umowy nie mogą przewidywać:
KATALOG KLAUZUL ABUZYWNYCH – art. 433

- odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to 
uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

- naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem;

- odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający;

- możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron



WAŻNE ZMIANY DOT. UMÓW
Art. 434: Usunięto ograniczenie, że umowa nie może być zawarta na okres 
dłuższy niż 4 lata Ogłoszenie; 
Art. 448: Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy Zmiana 
umowy; 
Art. 454 i nast. – przesłanki zmiany umowy bez zmian, w art. 454 ust. 1 
doprecyzowano, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
Odstąpienie od umowy;
Art. 456 – odstąpienie od umowy (w przesłance analogicznej do 
dotychczasowej w art. 145a rozwiązanie umowy zmieniono na odstąpienie 
od umowy) Unieważnienie umowy;
Art. 460: o unieważnienie umowy może wystąpić także wykonawca, który ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, uprawnienie to również 
wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia umowy;



RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA (art.446)
1. 
Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia gdy: 
- na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej 
- na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej 
- wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni (dla zamówień o najwyższej 

wartości – 90 dni) 
- zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w 

całości lub w części;
(Zamawiający może sporządzić raport też w innych sytuacjach)
2.
Raport zawiera: - wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z 
wartością szacunkową oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie - wskazanie okoliczności skutkujących 
koniecznością sporządzenia raportu oraz ich przyczyn - ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości 
jego wykonania - wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków 
publicznych;
3.
Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru / uznania umowy 
za wykonaną / rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu;



POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW (ART. 591 – 595)

1.
➢W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu 
wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej 
inne polubowne rozwiązanie sporu 
➢ Umowa lub umowa ramowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu;
2.
➢ Pozew albo odpowiedź na pozew zamawiającego zawiera informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego 
polubownego rozwiązania sporu, lub przyczyny ich niepodjęcia
➢W przypadku zamówień o najwyższej wartości oraz gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 000 złotych, sąd 

kieruje strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej, 
chyba że strony wskazały mediatora albo osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu 
➢W przypadku odmowy przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przez Sąd Polubowny przy 
Prokuratorii Generalnej, sąd kieruje strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu;
3.
Mediator i osoba prowadząca inne polubowne rozwiązanie sporu nie mogą być pełnomocnikami przed sądem w 
postępowaniu dotyczącym sporu objętego mediacją, jak również w żaden inny sposób uczestniczyć w tym postępowaniu 
sądowym.



JAK WNIEŚĆ ODWOŁANIE?

1. Art. 514: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego 
odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej – domniemywa się, że 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem tego terminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 2. Art. 515: Terminy na wniesienie odwołania bez zmian, odpowiednio 10 dni dla 
postepowań powyżej progów / 5 dni dla postępowań poniżej progów;

3. 3. Art. 520: Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, brak 
zapisu o utracie wpisu od odwołania albo jego części;

4. 4. Rozporządzenie w sprawie kosztów odwołania – brak zmiany wysokości wpisu i 
kosztów zastępstwa.



JAK WNIEŚĆ ODWOŁANIE? Cd.

1.KTO MOŻE WNIEŚĆ ODWOŁANIE
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców

2. NA CO MOŻNA WNIEŚĆ ODWOŁANIE
Odwołanie przysługuje na: 
➢ niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy 
➢ zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy 
➢ zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany



JAK WNIEŚĆ ODWOŁANIE? Cd.

ZMIANY W ZAKRESIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

• Zniesienie ograniczeń przedmiotowych dla składania odwołań w postępowaniach poniżej progów UE
•Art. 508: Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym
•Art. 510: Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy 
wchodzi w zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 
osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki
• Przeniesienie szczegółowych informacji dotyczących wnoszenia odwołań bezpośrednio do ustawy, mi.in: 
elementy składowe odwołania, przesłanki odrzucenia odwołania, dowody w postępowaniu odwoławczym, 
przebieg rozprawy, protokołowanie postępowania odwoławczego



POSTĘPOWANIE SKARGOWE – CO SIĘ ZMIENI?

- Zmiana terminu na wniesienie skargi: 14 dni;
- Art. 580: Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 

zamówień publicznych;
- Art. 590: od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w 

sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego Skargę kasacyjną 
może wnieść strona oraz Prezes UZP;

- Opłata od skargi na rozstrzygnięcie KIO– trzykrotność wysokości wpisu od 
odwołania (dotychczas – pięciokrotność).



Kontakt:

maria.wojtacha@gmail.com
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