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DZIAŁ III (art. 266 – 310 Pzp)
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości mniejszej niż progi unijne

Art. 266
Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu III
oraz działu II, z wyjątkiem przepisów:
art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88–90, art. 97 ust. 2, art. 124,
art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132–
188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265
– chyba że przepisy działu III stanowią inaczej.

Zastosowanie przepisów działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne” do zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (dział III)
Rozdział 1 Przygotowanie postępowania (art. 83 – 90)
Oddział 1 Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie
wykonawców (art. 83 – 85) z wyjątkiem art. 83 – analiza potrzeb i wymagań
Oddział 2 Ogłoszenia (art. 86 – 90) z wyjątkiem art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88–90 – ogłoszenia przekazywane
Urzędowi Publikacji UE
Oddział 3 Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91 – 98), z wyjątkiem ar. 97 ust. 2 – wysokość
wadium 1,5% zamiast 3%
Oddział 4 Opis przedmiotu zamówienia (art. 99 – 103)
Oddział 5 Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104 – 107)
Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108 – 128)
Oddział 1 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108 – 111)
Oddział 2 Warunki udziału w postępowaniu (art. 112 – 117)
Oddział 3 Udostępnienie zasobów (art. 118 – 123)
Oddział 4 Podmiotowe środki dowodowe (art. 124 – 128), z wyjątkiem art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126,
art. 127 ust. 1 (reguły dotyczące żądania podmiotowych środków dowodowych, tj. obowiązek żądania
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia; składanie oświadczenia z art.
125 ust. 1 na formularzu JEDZ; ponowne wykorzystanie JEDZ; wezwanie do złożenia podmiotowych środków
dowodowych w terminie nie krótszym niż 5 dni zamiast 10 dni; brak wezwania do złożenia podmiotowych środków
dowodowych – w zamian odpowiednie regulacje w art. 273 i 274 Pzp)

Zastosowanie przepisów działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne” do zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (dział III) c.d.
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień (art. 129 – 217)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 129 – 131), z wyjątkiem art. 129, art. 130 (inne tryby, inny sposób wszczęcia postępowania)
Oddział 2 Przetarg nieograniczony (art. 132 – 139)
Oddział 3 Przetarg ograniczony (art. 140 – 151)
Oddział 4 Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152 – 168)
Oddział 5 Dialog konkurencyjny (art. 169 – 188)
Oddział 6 Partnerstwo innowacyjne (art. 189 – 207)
Oddział 7 Negocjacje bez ogłoszenia (art. 208 – 212)
Oddział 8 Zamówienie z wolnej ręki (art. 213 – 217)

Stosuje się ze zmianami wynikającymi
odpowiednio z działu III rozdziału 4 oddziału 2‐4

Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert (art. 218 – 222)
Oddział 1 Składanie ofert (art. 218 – 220), z wyjątkiem art. 220 (termin związania ofertą, w zamian art. 307)
Oddział 2 Otwarcie ofert (art. 221 – 222)
Rozdział 5 Ocena ofert (art. 223 – 226)
Rozdział 6 Aukcja elektroniczna (art. 227 – 238), z wyjątkiem 227 ust. 1 (z uwagi na inne tryby – w zamian art. 308 ust. 1)
Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 – 253)
Rozdział 8 Zakończenie postępowania (art. 254 – 265), z wyjątkiem art. 257, art. 264 i art. 265 (unieważnienie postępowania z
powodu braku przyznania środków z uwagi na inne tryby; inny termin na zawarcie umowy; przekazanie ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji UE – w zamian odpowiednie regulacje art. 308 ust. 2 i 3, art. 309, art. 310)

Ogłoszenie w BZP
OBOWIĄZKOWE

Wariant I

Brak
negocjacji

SWZ

Wariant II

Wariant III

Możliwość

Konieczność

negocjacji

negocjacji
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Opis
potrzeb i
wymagań

SWZ
po negocjacjach

 Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez
zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych (art. 276 ust. 1 Pzp).
 Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach
prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty
budowlane będące przedmiotem zamówienia. (art. 276 ust. 2 Pzp)
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. (art. 262 Pzp)

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 ‐ Rozporządzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych
w Biuletynie Zamówień Publicznych

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 i
otwarcie ofert

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin
składania ofert (art. 222 ust. 1 Pzp).
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.
Oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, tym samym oferty
udostępnia się na wniosek (zob. art. 74 ust. 1 Pzp).
Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert,
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (art. 74 ust. 2
pkt 1 Pzp).

Ocena
i wybór oferty

min. termin 7/14

Zamawiający od dnia
zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w BZP
zapewnia, na stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania, bezpłatny,
pełny, bezpośredni
i nieograniczony dostęp do
SIWZ ‐ nie krócej niż do dnia
udzielenia zamówienia.
art. 280 ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
(art. 222 ust. 4 Pzp).

7 dni od dnia otwarcia ofert na przekazanie Prezesowi UZP
informacji, o której mowa w art. 81 ust. 1 Pzp.

Wyjaśnienia SWZ (art. 284 Pzp)
 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminie przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, gdy
SWZ nie została udostępniona na stronie internetowej (art. 280 ust. 2 i 3 Pzp), przekazuje
wykonawcom, którym udostępnił SWZ.

Wyjaśnienia SWZ podczas zebrania
Wyjaśnienia SWZ podczas zebrania (art. 285 Pzp)
 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.
 Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
 Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu
pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań.
 Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

Zmiana treści SWZ (art. 286 Pzp)
 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
 W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie.
 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której
została udostępniona SWZ.
 Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu
o zmianie ogłoszenia (art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp).
 Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
 Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3, dokonaną zmianę treści SWZ
przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.
 W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający zamieszcza w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 271 Pzp)
 Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia.
 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
 Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna,
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu
lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub
wprowadzenie zmian w ofertach.
 Zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w BZP, udostępnia lub przekazuje ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w sposób, o którym mowa w art. 270 ust. 1 lub 2 (strona
internetowa zamawiającego, Dz. Urz. UE), o ile opublikował ogłoszenie
o zamówieniu w ten sposób.

WARIANT I
tryb podstawowy
Do oceny ofert stosuje się wszystkie przepisy
działu II rozdziału 5 (art. 223 – 226 Pzp), czyli zamawiający:
 może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń;
 poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
 stosuje regulacje dotyczące rażąco niskiej ceny;
 dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć;
 ocenia oferty pod kątem wszystkich podstaw odrzucenia.

WARIANT I
tryb podstawowy
Do wyboru najkorzystniejszej oferty znajdą zastosowanie przepisy:
 działu III rozdziału 5 (art. 307, art. 308 ust. 1)
 działu II rozdziału 7 (art. 239 – 253), rozdziału 6 (aukcja elektroniczna, z
wyjątkiem art. 227 ust. 1)
Do zakończenia postępowania znajdą zastosowanie przepisy:
 działu II rozdziału 8 (z wyjątkiem art. 257 ‐ możliwość unieważnienia
postępowania z powodu braku środków, art. 264 ‐ termin zwarcia umowy i art.
265 – przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w UPUE.
 działu III rozdziału 5 (art. 308 ust. 2 i 3, art. 309 i art. 310)

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:
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)

Ogłoszenie
o zamówieniu w BZP
możliwość negocjacji
Składanie i otwarcie
ofert
Zaproszenie do negocjacji
wykonawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu

Negocjacje (charakter
poufny)

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 składania
ofert dodatkowych

Składanie ofert dodatkowych

Ocena i wybór oferty

SWZ
treść art. 281 Pzp

min. termin
7/14

Ocena i wybór oferty

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

N

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 Pzp

Gdy zamawiający decyduje się
na negocjacje

Jeżeli po ocenie ofert zamawiający ostatecznie zdecyduje się na negocjacje
– zastosowanie znajdzie przepis art. 287 ust. 3 Pzp.
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz 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

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 Pzp

Zaproszenie do negocjacji

Art. 289
 Jeżeli zamawiający zdecydował się na negocjacje, zaproszenie do
negocjacji kieruje jednocześnie do wykonawców, których oferty złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie podlegały one
odrzuceniu.
 Jeżeli zamawiający ustalił kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2
(ograniczenie liczby wykonawców), zaproszenie do negocjacji kieruje do
tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te
kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego (nie mniejszej niż 3).
 Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za
odrzuconą.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż
3, zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2,
kontynuuje postępowanie.

N

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 Pzp

Zaproszenie do negocjacji c.d.

(Art. 289 ust. 5)

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje:
 miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji,
Art. 61. 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 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 w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia
zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.

 kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia treści ofert.

N

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 Pzp

Negocjacje

Zgodnie z art. 278 Pzp, negocjacje treści ofert:
 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
 dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert.
Art. 290. 1. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie
wszystkich wykonawców.
2. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym
wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami.
Art. 291. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, prowadzone negocjacje mają
charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
3. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

N

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 2 Pzp
Zakończenie negocjacji/
zaproszenie do składania ofert dodatkowych

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. (art. 293 ust. 1 Pzp)
W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co
najmniej:
1)

nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania;

2)

sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być
sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

Art. 62. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę wstępną,
ofertę podlegającą negocjacjom, ofertę ostateczną, ofertę dodatkową, ofertę wariantową oraz ofertę
częściową.
Zamawiający wyznacza 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. (art. 296 ust. 1 Pzp)

N
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Oferta dodatkowa – art. 296 ust. 2 Pzp

 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
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Otwarcie ofert dodatkowych, ocena, wybór
najkorzystniejszej oferty, zakończenie postępowania

 Otwarcie ofert dodatkowych – stosuje się przepisy działu II rozdziału 4 oddziału 2
 Oferty (dodatkowe) wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 Pzp)
 Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach dodatkowych
7‐dniowy termin na przekazanie Informacji Prezesowi UZP będzie liczony od dnia otwarcia
ofert dodatkowych, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta
 Ocena ofert – stosuje się przepisy działu II rozdziału 5
 Wybór najkorzystniejszej oferty – stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 (z wyjątkiem art.
227 ust. 1 Pzp – odpowiednik art. 308 ust. 1) oraz przepisy rozdziału 7
 Zakończenie postępowania – stosuje się przepisy działu II rozdziału 8
(z wyjątkiem art. 257, art. 264 i art. 265 Pzp – odpowiedniki art. 310, art. 308 ust. 2, art. 309)

 Zastosowanie znajdą również przepisy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości
mniejszej niż progi unijne, tj. przepisy działu III rozdziału 2, 3, 5.

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:
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

Opis potrzeb
i wymagań

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

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.
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Opis potrzeb i wymagań (OPiW) cd.
W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 Pzp,
zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a po
przeprowadzeniu negocjacji sporządza SWZ.
(art. 277 ust. 2 Pzp)
Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań muszą być
wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom
ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie
decyzji co do złożenia oferty podlegającej negocjacjom.
(art. 282 ust. 3 Pzp)

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Poufność ofert podlegających negocjacjom
Art. 291 ust. 2 Pzp
Treść ofert podlegających negocjacjom (czyli ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu) – ma charakter poufny.
Zamawiający udostępnia oferty podlegające
negocjacjom (tj. oferty złożone w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu) wraz z załącznikami
dopiero od dnia otwarcia ofert ostatecznych.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Ocena ofert podlegających negocjacjom (art. 287 ust. 2 Pzp)
Do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu (oferty podlegające negocjacjom) stosuje się
przepisy działu II rozdziału 5, z wyjątkiem: art. 222 ust. 4
(informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia), art. 224
(rażąco niska cena), art. 225 (zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć) oraz
art. 226 ust. 1 pkt 8–14, 17 i 18 Pzp.
Zamawiający odrzuca więc oferty na podstawie: art. 226 ust. 1
pkt 1‐7, 15 i 16 Pzp.
Zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają minimalnych
wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub
realizacji zamówienia, określonych przez zamawiającego.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Informacja o odrzuceniu ofert albo niezakwalifikowaniu ofert do dalszego etapu

Art. 287 ust. 4 Pzp
Zamawiający informuje równocześnie każdego z
wykonawców z osobna o:
odrzuceniu jego oferty, albo
w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1,
o niezakwalifikowaniu jego oferty do negocjacji oraz
o przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny
oferty i łącznej punktacji
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Zaproszenie do negocjacji
 Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (oferty podlegające negocjacjom),
pod warunkiem, że nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił
kryteria ograniczające liczbę ofert, o których mowa w art. 288 ust. 2 Pzp,
zaproszenie kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym
stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego. (art. 289 ust. 1 Pzp)
 Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
 Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający może:
 kontynuować postępowanie, zapraszając do negocjacji ofert tych wykonawców,
albo
 unieważnia postępowanie.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Zaproszenie do negocjacji c.d.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin
i sposób prowadzenia negocjacji. (art. 289 ust. 5)
Art. 61. 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,
w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 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 w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac
konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Negocjacje
Zgodnie z art. 279 Pzp, negocjacje treści ofert:
 nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
lub realizacji zamówienia określonych w opisie
potrzeb i wymagań;
mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu
podniesienia jego efektywności.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Negocjacje cd.
 Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich
wykonawców. (art. 290 ust. 1 Pzp)
 Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym
wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. (art. 290 ust. 2 Pzp)
 Treść ofert, które podlegają negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje mają charakter
poufny. Zamawiający udostępnia te oferty wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert
ostatecznych. (art. 291 ust. 2 Pzp)
 Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. (art. 291 ust. 3 Pzp)
 Zamawiający prowadzi negocjacje treści ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu (oferty podlegające negocjacjom) do czasu doprecyzowania lub
uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. (art. 291 ust.
4 Pzp)
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SWZ po zakończeniu negocjacji
Po zakończeniu negocjacji, zamawiający sporządza SWZ,
która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji
zawartych w opisie potrzeb i wymagań, w zakresie, w jakim
było to przedmiotem negocjacji. (art. 292 ust. 1 Pzp)
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. (art. 292 ust. 2 Pzp)
SWZ zawiera informacje, o których mowa
w art. 281 ust. 1 pkt 1–3 i 5–19 i ust. 2. (art. 295 ust. 3 Pzp)
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Informacja do wykonawców po zakończeniu negocjacji

Zgodnie z art. 293 ust. 2 Pzp,
zamawiający informuje
równocześnie wszystkich wykonawców, których
oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu (oferty podlegające negocjacjom)
nie zostały odrzucone, i którzy brali udział
w negocjacjach,
o zakończeniu negocjacji
oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Zaproszenie do składania ofert ostatecznych
Zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera co najmniej:
 nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej
prowadzonego postępowania;
 adres strony internetowej, na której jest dostępna SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyjaśnienia, a także inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 informację o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty ostatecznej, jeżeli zamawiający
przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich środków dowodowych na etapie składania ofert
ostatecznych;
 wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert, jeżeli nie zostały one określone w opisie potrzeb i wymagań na wcześ‐
niejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
 sposób i termin składania ofert ostatecznych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin
otwarcia ofert ostatecznych.
Art. 62. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę wstępną, ofertę
podlegającą negocjacjom, ofertę ostateczną, ofertę dodatkową, ofertę wariantową oraz ofertę częściową.
 Do wyjaśnień i zmian treści SWZ stosuje się odpowiednio przepisy art. 284, art. 285 i art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 i 8 Pzp.
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Minimalne terminy składania ofert ostatecznych
Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert
ostatecznych z uwzględnieniem złożoności
zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich
przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku:
dostaw i usług nie może być krótszy niż 5 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
ostatecznych,
robót budowlanych nie może być krótszy niż
10 dni od dnia przekazania zaproszenia do
składania ofert ostatecznych.

Tryb podstawowy – art. 275 pkt 3 Pzp

Otwarcie ofert ostatecznych
Do otwarcia ofert ostatecznych stosuje się przepisy
oddziału 2 (tj. art. 221 i art. 222 Pzp)

działu II rozdziału 4

Dodatkowo:
 zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych, udostępnia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach lub
kosztach zawartych w ofertach podlegających negocjacjom, tj. ofertach
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. (art. 222 ust. 6 Pzp)
 zamawiający udostępnia oferty podlegające negocjacjom wraz z załącznikami od
dnia otwarcia ofert ostatecznych (art. 291 ust. 2 Pzp)
 oferty (ostateczne) wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu
ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (art. 74 ust.
2 pkt 1 Pzp)
 Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach ostatecznych
7‐dniowy termin na przekazanie Informacji Prezesowi UZP będzie liczony od dnia
otwarcia ofert ostatecznych, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta
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Ocena ofert ostatecznych, wybór najkorzystniejszej
oferty, zakończenie postępowania
 Do oceny ofert ostatecznych stosuje się przepisy
działu II rozdziału 5 (art. 223‐226 Pzp).
 Do wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje się przepisy
działu II rozdziału 6 (z wyjątkiem art. 227 ust. 1 Pzp) i działu
7, oraz działu III rozdziału 5.
 Do zakończenia postępowania stosuje się przepisy działu II
rozdziału 8, z wyjątkiem art. 257, art. 264 i art. 265, oraz
przepisy działu III rozdziału 5.
 Zastosowanie znajdą również przepisy właściwe dla
zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi
unijne, tj. przepisy działu III rozdziału 2, 3, 5.
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