Procedura uproszczona
udzielania
zamówień publicznych
poniżej progów unijnych
Urząd Zamówień Publicznych

Odrębna części
w ustawie

• Dział III Postępowanie o udzielenie zamówienia
klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Nowy
elastyczny tryb

• Tryb podstawowy (trzy warianty)

Wybór oferty

• Zmniejszenie kwoty max. wadium;
• Związanie ofertą – nowe regulacje

Odrębna części w
ustawie

• Dział III Postępowanie o udzielenie zamówienia
klasycznego 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.
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.

Ogłoszenie w BZP
OBOWIĄZKOWE

Wariant I

Brak negocjacji

SWZ

Wariant II

Wariant III

Możliwość

Konieczność

negocjacji

negocjacji

SWZ

Opis potrzeb
i wymagań

SWZ
po negocjacjach

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
Zamawiający udziela zamówienia w
trybie podstawowym, w którym
w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a następnie zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę bez
przeprowadzenia negocjacji.
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP

Składanie ofert

Ocena i wybór oferty

SWZ

Wariant II
Zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy, a następnie zamawiający
może negocjować treść ofert w celu ich
ulepszenia, o ile przewidział taką
możliwość (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.

Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP
możliwość negocjacji

SWZ

Składanie ofert

Składanie ofert

Zaproszenie do negocjacji
wykonawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu

Ocena i wybór oferty

Negocjacje (charakter poufny)
Zaproszenie do składania
ofert ostatecznych
Składanie ofert ostatecznych

Ocena i wybór oferty




Wariant III
Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP
Zamawiający udziela zamówienia w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy, a następnie zamawiający
negocjuje treść ofert złożonych w celu ich
ulepszenia (275 pkt 3 ustawy Pzp)
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.




Opis potrzeb i wymagań zawiera m.in.:
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

Opis potrzeb
i wymagań

Składanie ofert

Zaproszenie do negocjacji
wykonawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu

Negocjacje (charakter poufny)
Zaproszenie do składania
ofert ostatecznych

Do czasu doprecyzowania lub
uzupełnienia wszystkich warunków
zamówienia podlegających
negocjacjom

SWZ

Składanie ofert ostatecznych

Ocena i wybór oferty

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.

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.

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PONIŻEJ PROGÓW UE
Stosowanie działu II z wyjątkiem regulacji wskazanych w art. 266

Stosuje się
 Wstępne konsultacje rynkowe
 Udzielanie zamówienia w częściach, dopuszczenie
składania ofert częściowych
 Zamówienia zastrzeżone
 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
 Wadium (inna kwota max 1,5%)
 Opis przedmiotu zamówienia
 Przedmiotowe środki dowodowe (etykiety,
certyfikaty)
 Podstawy wykluczenia
 Warunki udziału w postepowania
 Udostępnianie zasobów

Nie stosuje się
- Analiza potrzeb i wymagań
- Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
- JEDZ

- Obowiązku żądania podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia
- Terminów na złożenie na złożenie
podmiotowych środków dowodowych

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PONIŻEJ PROGÓW UE
Stosowanie działu II z wyjątkiem regulacji wskazanych w art. 266

Stosuje się

Nie stosuje się

 Partnerstwo innowacyjne

- Przetarg nieograniczony

 Negocjacje bez ogłoszenia

- Przetarg ograniczony

 Zamówienie z wolnej ręki

- Negocjacje z ogłoszeniem
- Dialog konkurencyjny

 Składanie i otwarcie ofert (inny termin związania)
 Ocena ofert

 Wybór najkorzystniejszej oferty (może być
poprzedzony aukcją)
 Zakończenie postepowania (z modyfikacjami)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- 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.

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

• Art. 2 ust. 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.

Art. 268. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie
Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem
potencjalnym wykonawcom informacji o
zamiarze udzielenia tego zamówienia.
2. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera
informacje niezbędne z uwagi na okoliczności
jego udzielenia, w szczególności termin
składania ofert odpowiadający terminowi
składania ofert przez potencjalnych
wykonawców, do których została przekazana
informacja o zamiarze udzielenie zamówienia.
3. W uzasadnionym przypadku zamawiający
może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

• Art. 2 ust. 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.

Art. 82 - roczne sprawozdanie o udzielonych
zamówieniach

Art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 - ogłoszenie o
zamówieniu bagatelnym w BZP
Art. 269 ust. 1 – zamieszczanie ogłoszeń w BZP za
pomocą formularzy umieszczonych na stronach
portalu internetowego UZP

Art. 271 ust. 1–3 – zmiana treści ogłoszenia w BZP
Art. 272 – delegacja do wydania rozporządzenia oraz
inf. ogłoszenia zamieszczane w BZP zawiera w
szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz
przedmiot zamówienia

