UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM
Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej
progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi
negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert
ostatecznych (art. 152 ust. 1 Pzp).
Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, że zastrzega sobie taką
możliwość. (art. 152 ust. 2 Pzp)
Opis potrzeb i wymagań

ogłoszenie o zamówieniu
w DUUE






obowiązkowa treść: art. 156 ust. 1 i 2 Pzp
udostępniany na stronie internetowej prowadzonego
postępowania - musi być dostępny od dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, nie krócej niż do dnia udzielenia
zamówienia.
podlega wyjaśnieniom

zainteresowani wykonawcy składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

badanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
następnie zamawiający informuje wykonawców,
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o wyniku oceny tych wniosków

zamawiający może
ograniczyć liczbę
wykonawców
zapraszanych do składania
ofert wstępnych na zasadach
określonych w art. 159 Pzp.

zaproszenie do składania
ofert wstępnych




zamawiający zaprasza jednocześnie do składania
ofert wstępnych wykonawców, których wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie
podlegały odrzuceniu, a w przypadku kryteriów
selekcji – zaprasza wykonawców, którzy spełniają
te kryteria w liczbie określonej przez zamawiającego

Obowiązkowa treść zaproszenia do składania ofert
wstępnych: art. 161 Pzp
termin na składanie ofert wstępnych musi być zgodny
z dyspozycją art. 162 ust.1 Pzp.

wykonawcy składają oferty wstępne

Termin
(art. 162 Pzp)

zamawiający
udostępnia
oferty: wstępne i składane w
toku
negocjacji
(z
załącznikami) od dnia otwarcia
ofert ostatecznych

ocena ofert wstępnych
zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o
zamówieniu, że zastrzega sobie taką możliwość

do badania i oceny ofert wstępnych oraz
kolejnych ofert podlegających negocjacjom
odpowiednio stosuje się przepisy art. 218, art. 219, art. 221,
art. 222 ust. 1–3, 5 i 6, art. 223 oraz
art. 226 ust. 1 pkt 1–7, 9, 15 i 16

negocjacje ofert wstępnych
(wykonawcy składają dalsze oferty w toku negocjacji)

!



negocjacje ofert nie mogą
prowadzić do zmiany
minimalnych wymagań
oraz kryteriów oceny ofert
i ich wag, określonych
przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu
oraz w OPW

negocjacje mogą być podzielone na etapy w
celu ograniczenia liczby ofert, przy
zastosowaniu kryteriów oceny ofert
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
opisie potrzeb i wymagań, jeżeli zamawiający
skorzystanie z tej możliwości przewidział w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i
wymagań; liczba ofert uzyskana na ostatnim
etapie musi zapewniać konkurencję, o ile istnieje
wystarczająca liczba wykonawców

zasady prowadzenia negocjacji
(art. 165 Pzp i art. 166 Pzp)

specyfikacja warunków zamówienia
zakończenie negocjacji
zamawiający informuje równocześnie wszystkich
pozostałych w postępowaniu wykonawców o
zakończeniu negocjacji oraz wyznacza termin
składania ofert ostatecznych.

Obowiązkowa treść
zaproszenia do składania
ofert: art. 168 ust.2 Pzp

zaproszenie do składania ofert
ostatecznych

sporządzana przez zamawiającego po zakończeniu
negocjacji
 stanowi doprecyzowanie i uzupełnienie informacji
zawartych w opisie potrzeb i wymagań, wyłącznie
w zakresie, w jakim było to przedmiotem
negocjacji
 zawiera informacje, o których mowa w art. 134
ust. 1 i ust. 2 pkt 1-10 i 12-18 Pzp.
 do wyjaśnień i zmiany treści SWZ stosuje się
odpowiedni: art. 135, 136, 137 ust. 1-3 i 6 zdanie
pierwsze oraz 143 ust. 4 Pzp
 podlega
zamieszczeniu
na
stronie
internetowej prowadzonego postępowania

wykonawcy składają oferty
ostateczne

ocena ofert ostatecznych

termin określa się z
zaproszeniu do składania
ofert ostatecznych

zastosowanie znajdzie
rozdział 5 (ocena ofert) w
dziale II Pzp

LUB
wybór oferty
najkorzystniejszej

unieważnienie postępowania
jeżeli zachodzą przesłanki określone w
ustawie Pzp.

