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Postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne
Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa
lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa
lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa
lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających
sektorowych;
4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub
przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o
których mowa w art. 6.

N

2. Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług,
dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak
niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez
zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art.
268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272.

N

- nowelizacja

Postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne
Do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi
unijne będą miały zastosowanie przepisy działu III oraz przepisy działu II z wyjątkiem:
• art. 83 Pzp - analiza potrzeb zamawiającego;
• art. 86 Pzp - przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
• art. 87 ust. 3 Pzp - udokumentowanie przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
• art. 88 Pzp - udostępnianie ogłoszenia przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
• art. 89 Pzp - wstępne ogłoszenie informacyjne;
• art. 90 Pzp - przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania, ogłoszenia zmian lub
dodatkowych informacji i czynności z tym związane;
• art. 97 ust. 2 Pzp – wysokość kwoty wadium nie więcej niż 3% wartości zamówienia;
• art. 124 Pzp – reguły dotyczące żądania podmiotowych środków dowodowych (obowiązek żądania
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia) ;
• art. 125 ust. 2 Pzp - składanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postepowaniu lub kryteriów selekcji na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia;

Postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne
Do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi
unijne będą miały zastosowanie przepisy działu III oraz przepisy działu II z wyjątkiem:
• art. 125 ust. 6 Pzp – ponowne wykorzystanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
• art. 126 Pzp – wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie nie krótszym niż 10
dni;
• art. 127 ust. 1 Pzp – brak wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

• art. 129 Pzp – tryby mające zastosowanie do zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
• art. 130 Pzp - wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi
unijne;
• art. 132–188 Pzp – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog
konkurencyjny;
• art. 220 Pzp – termin związania ofertą;

• art. 227 ust. 1 Pzp – aukcja w postępowaniu prowadzonym trybie: przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem;
• art. 257 Pzp – unieważnienie postępowania z powodu braku przyznania środków (inne ogłoszenie o zam.);
• art. 264 Pzp – termin na zawarcie umowy;
• art. 265 Pzp – przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji

N

chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Art. 273. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
zamawiający może żądać podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.
2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

N

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
- nowelizacja

Art. 274. 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
N złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych

N

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania złożenia podmiotowych środków
dowodowych, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych
środków dowodowych.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

TRYB PODSTAWOWY
Ogłoszenie w BZP
OBOWIĄZKOWE

Wariant I

Brak
negocjacji
SWZ

Wariant II

Wariant III

Możliwość
negocjacji

Konieczność
negocjacji

SWZ

Opis
potrzeb i
wymagań

SWZ
po negocjacjach

TRYB PODSTAWOWY
Ogłoszenie w BZP
 Zamieszczenie ogłoszenie za pomocą formularzy umieszczonych na
stronach portalu internetowego Urzędu.
 Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób, w
szczególności na swojej stronie internetowej.
 Zamawiający może dodatkowo przekazać ogłoszenie do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 Udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w sposób, o którym mowa
wyżej, nie może nastąpić przed jego zamieszczeniem w BZP.
 Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniach określi Minister właściwy do
spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.

WARIANT I
tryb podstawowy
Zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie
zamawiający:

Ogłoszenie
o zamówieniu w
BZP

SWZ
treść art. 281 Pzp

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez
przeprowadzenia negocjacji.
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Składanie ofert

min. termin 7/14
Art. 74.2.

art. 222.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Ocena
i wybór oferty

1 ) oferty wraz z załącznikami
udostępnia się niezwłocznie po
otwarciu ofert, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia
otwarcia ofert, z uwzględnieniem
art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2
zdanie drugie,

N

- nowelizacja

WARIANT II
tryb podstawowy

Zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a
następnie zamawiający:

Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP
możliwość negocjacji

2) może negocjować treść ofert w celu ich
ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość
(275 pkt 2 ustawy Pzp)

N

Składanie ofert

2) może prowadzić negocjacje w celu
ulepszenia treść 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 (275 pkt 2 ustawy Pzp)
Negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany
treści SWZ;
2) dotyczą wyłącznie tych
elementów treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do negocjacji
wykonawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu

SWZ
treść art. 281 Pzp

Składanie
ofert
Składanie
ofert

min. termin
7/14

Ocena i wybór oferty

Negocjacje (charakter poufny)

N

Zaproszenie do składania
ofert ostatecznych
dodatkowych

N

Składanie ofert ostatecznych
dodatkowych

Ocena i wybór oferty

N

Gdy zamawiający nie
prowadzi negocjacji,
dokonuje wyboru
najkorzystniejszej oferty
spośród niepodlegających
odrzuceniu ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu

WARIANT II
tryb podstawowy
Art. 289. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275
pkt 2, zamawiający może zaprosić, a przypadku,
o którym mowa w art. 275 pkt 3, zaprasza jednocześnie
wykonawców do negocjacji ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie
podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił
kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2, zaproszenie
kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają
w najwyższym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej
przez zamawiającego.
2. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji
uznaje się za odrzuconą.

N
N

- nowelizacja

WARIANT II
tryb podstawowy

Art. 287.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający
informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o :
1) wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz
o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łącznej punktacji,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) wykonawcach którzy nie zostali zakwalifikowani do
negocjacji oraz o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym
mowa w art. 288 ust. 1
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

N

N

N

- nowelizacja

WARIANT II
tryb podstawowy

Art. 289.5. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji
wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 275
pkt 2, również kryteria oceny ofert, w ramach których
będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści
ofert
Art. 293. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275
pkt 2, 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.

N

- nowelizacja

WARIANT II
tryb podstawowy

296. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zamawiający wyznacza
N Art.
termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na
przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
2. Wykonawca
 może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych
przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji
 Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu.
 Oferta przestaje wiązać wykonawcę, w zakresie w jakim złoży on ofertę
dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z
kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
 Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

N - nowelizacja

WARIANT III
tryb podstawowy

Zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie
zamawiający:

N

3) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich
ulepszenia (275 pkt 3 ustawy Pzp)
3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treść
ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający
zaprasza wykonawców do składania ofert
ostatecznych złożonych (275 pkt 3 ustawy Pzp)

Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP

Składanie ofert
Zaproszenie do negocjacji
wykonawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu

Negocjacje (charakter poufny)

Negocjacje treści ofert:
1) nie mogą prowadzić do zmiany
minimalnych wymagań dotyczących
przedmiotu zamówienia lub realizacji
zamówienia określonych w opisie potrzeb i
wymagań;
2) mogą dotyczyć warunków zamówienia, w
celu podniesienia jego efektywności.

 określenie przedmiotu zamówienia;
 opis potrzeb zamawiającego i cechy
charakterystyczne dostaw, robót
budowlanych lub usług
 minimalne wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia lub realizacji zamówienia,
niepodlegające negocjacjom, które muszą
spełnić wszystkie oferty;
 opis kryteriów oceny ofert, którymi
zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty

Zaproszenie do składania
ofert ostatecznych
Składanie ofert ostatecznych

Ocena i wybór oferty

Opis potrzeb
i wymagań

Art. 291.2.

udostępnienie od dnia otwarcia
ofert ostatecznych

Do czasu doprecyzowania lub
uzupełnienia wszystkich
warunków zamówienia
podlegających negocjacjom

SWZ
SWZ nie może zawierać postanowień,
które prowadzą do zmiany minimalnych
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
lub realizacji zamówienia określonych w opisie
potrzeb i wymagań oraz do zmiany istotnych
elementów treści ogłoszenia o zamówieniu.

WARIANT III
tryb podstawowy
N

Art. 287.2. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, do ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie stosuje się
przepisów:
art. 222 ust. 4 (kwota na sfinansowanie przed otarciem ofert)
art. 224 (wyjaśnienia rażąco niskiej ceny)
art. 225 (doliczanie kwoty podatku),
art. 226 ust. 1 pkt 8–14, 17 i 18.
Zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają minimalnych
wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji
zamówienia, określonych przez zamawiającego.

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGÓW UE
Tryb podstawowy

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Partnerstwo innowacyjne

Dodatkowa przesłanka
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia na roboty budowlane,
zamawiający odstąpił od umowy w sprawie
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy i udzielenie zamówienia jest
niezbędne do zakończenia robót budowlanych
stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia
(art. 301 ust. 1 pkt 3).
Zamawiający zaprasza, w terminie 3 miesięcy od dnia
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, do negocjacji co najmniej tych
wykonawców, którzy złożyli oferty we wcześniejszym
postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, z którym
została zawarta umowa, od której zamawiający
odstąpił.

Negocjacje bez ogłoszenia
Udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 301 ust. 1 pkt 4 Pzp
możliwe jest tylko w przypadku łącznego
spełnienia przesłanek:
1) udzielone zostało zamówienie na
roboty budowlane,
2) w okresie 3 lat od udzielenia tego
zamówienia zamawiający odstąpił od
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy,
3) udzielenie zamówienia jest niezbędne
do zakończenia robót budowlanych
stanowiących przedmiot wcześniejszego
zamówienia.

Zaproszenie
Zamawiający zaprasza, w terminie 3
miesięcy od dnia odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia
publicznego, do negocjacji co
najmniej tych wykonawców, którzy
złożyli oferty we wcześniejszym
postępowaniu,
z
wyjątkiem
wykonawcy, z którym została zawarta
umowa, od której zamawiający
odstąpił.

N - nowelizacja

Zamówienie z wolnej ręki - przesłanki

Art. 305. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1–
5 i 7–14;
N 2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie
złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione;
3) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2040 oraz z 2019 r. poz. 9);
4) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w
rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu
Nowa
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
przesłanka!
5) zamówienie jest udzielane przez zamawiających mających siedzibę
poza granicami państwa i jest wykonywane poza jego granicami.

Wybór najkorzystniejszej oferty
N - nowelizacja

- związanie ofertą

Art. 307. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu
terminu określonego datą w dokumentach zamówienia,
jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu
składania ofert.

N

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu
określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie
dłużej niż 30 dni, od upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie
nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający
przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w
ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium,
przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w
ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

30 dni

30 dni
przedłużenie

pisemności – należy przez to
rozumieć sposób wyrażenia
informacji przy użyciu wyrazów,
cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można
odczytać i powielić, w tym
przekazywanych przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej;

pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody
+
przedłużenie okresu ważności wadium
albo wniesienie nowego wadium (w
przypadku, gdy zamawiający żądał
wniesienia wadium)
Art. 252. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie
związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą
ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej
zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

Dziękuję za uwagę!

