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Informacja o prowadzącym przedmiot

Zarządzanie projektami 

• adiunkt na uczelniach prowadzących kierunki studiów dotyczących: zarządzania, administracji i 
bezpieczeństwa wewnętrznego (WSE, WSGE);

• wieloletni kierownik projektów w firmach i instytucjach publicznych szczebla centralnego, 
współfinansowanych ze środków UE i Banku Światowego; 

• kierownik sekcji strategii i zarządzania portfelem projektów w instytutach badawczych (PIG-PIB);
• dyrektor programu obejmującego grupy projektów informatycznych finansowanych ze środków UE i 

Banku Światowego;
• wykładowca systemów wspomagania zarządzania w firmach i instytucjach publicznych (np. ERP, CRM, 

Business Intelligence, ZSI, MRP-II) i w logistyce (RFID, SCM);

• autor lub współautor wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym z zakresu 
elektromobilności (eVAN) i odnawialnych źródeł energii (OZE); 

• Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej (KIG);
• Wiceprezes oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).



Wymagania 
– zaliczenie przedmiotu Zamówienia publiczne

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zasad wykorzystania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w realizacji zadań związanych z realizacją przepisów o PPP i  
elektromobilności w Polsce 

Przedmiot wymaga uczestnictwa w:
a/ wykładach – 8 godzin (wiedza);
b/ ćwiczeniach – 4 godziny dla każdej z 4 grup  (umiejętności) – zaliczenie na podstawie opisu sposobu realizacji 

wybranego studium przypadku – w grupach ćwiczeniowych 3-4 osobowych.

Dodatkowo studenci mają do dyspozycji 6 godzin konsultacji online – celem weryfikacji poprawności 
opracowanych projektów  w ramach wytycznych podanych na ćwiczeniach.
30 kwietnia 2022 r. – termin przesłania prac ćwiczeniowych

W razie potrzeby – dodatkowe konsultacje na koniec II semestru (maj 2022 r.).
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ROZDZIAŁ I

Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Podstawowym dokumentem prawnym – jest aktualna 
ustawa Prawo zamówień publicznych z 2021 r.
(Dz.U. 2021 poz.1129) –tekst jednolity



ROZDZIAŁ I

Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Kwestie zasadnicze – dotyczące stosowania ustawy PZP

Zamówienia  publiczne  o wartości powyżej progów unijnych

Zamówienia  publiczne  KRAJOWE (o wartości poniżej progów unijnych)

Zamówienia  PODPROGOWE – nie wynikające z ustawy PZP
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Zamówienia publiczne – nowe rozporządzenia od 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać również liczne istotne rozporządzenia dotyczące zamówień 

publicznych, interesujące dla przedsiębiorców, w tym przede wszystkim:

• rozporządzenie o metodzie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia 

informacji o tych kosztach (zastępujące rozporządzenie z 2018 r.);

• rozporządzenie o szczegółowym zakresie i formie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (zastępujące 

rozporządzenie z 2004 r.);

• rozporządzenie o informacjach zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach i jego 

wzoru oraz sposobu przekazywania (zastępujące rozporządzenie z 2016 r.);

• rozporządzenie o innych niż cena obowiązkowych kryteriach oceny ofert w odniesieniu do niektórych 

rodzajów zamówień publicznych (zastępujące rozporządzenie z 2011 r.)
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

W powyższej tabeli zastosowano nowy obowiązujący od stycznia 2022 roku 

przelicznik EUR na PLN - 4,4536 PLN za 1 EUR

(w roku ubiegłym było to 4,2693 PLN za 1 EUR).

Jest to średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot 

określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów 

określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Nowe progi wartości zamówień w UE w 2022 roku

Rodzaj zamówienia Zamawiający Próg w EUR w 2021 r. Próg w EUR w 2022 r. Próg w PLN w 2022 r. 

(według przelicznika 

4,4536 PLN za 1 EUR)

Dostawy i usługi 

Sektor finansów 

publicznych
139 000 140 000 623 504

Sektor samorządowy 214 000 215 000 957 524

Zamawiający sektorowi, 

sektor obronności i 

bezpieczeństwa

428 000 431 000 1 919 502

Roboty budowlane Wszyscy zamawiający 5 350 000 5 382 00 23 969 275

Usługi społeczne oraz 

inne szczególne usługi 

Klasyczni zamawiający 750 000 750 000 3 340 200

Zamawiający sektorowi 

oraz sektor obronności i 

bezpieczeństwa

1 000 000 1 000 000 4 453 600
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Art.3. ust 2. PZP

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, informuje o: 

1) aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym 

odpowiednio na podstawie: 

a) art. 6 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, 

b) art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, 

c) art. 68 ust. 2 i 3 dyrektywy 2009/81/WE, 

2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub 

konkursów, ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej, o którym mowa w 

pkt 1 

– mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w 

życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 

dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Zakres spraw regulowanych ustawą 

Art. 1. Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa: 

1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy; 

2) zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy; 

3) zasady udzielania zamówień; 

4) etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień; 

6) wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych; 

7) organy właściwe w sprawach zamówień; 

8) środki ochrony prawnej; 

9) pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego; 

10) kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne. 
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

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. 



ROZDZIAŁ II

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy PZP
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

Podmiotowość ustawy

Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są: 

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym 

przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

a) finansują je w ponad 50% lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.  
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

Art. 5. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających sektorowych, którymi są: 

1) zamawiający publiczni w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, o której 

mowa w ust. 4; 

4. Działalnością sektorową w zakresie: 

1) gospodarki wodnej 

2) energii elektrycznej 

3) gazu i energii cieplnej 

4) usług transportowych jest działalność polegająca na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do 

świadczenia usług publicznych w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, 

autobusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 



ROZDZIAŁ II
Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

Art. 6. Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi są zamawiający inni niż 

zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: 

1) ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych 

lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1; 

2) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne; 

3) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w 

załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub 

wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez 

administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. 
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

Podstawowe definicje

Art. 7. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby 

niebędącej przedsiębiorcą; 

2) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, 

testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, 

logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 

3) dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć 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 oraz opis potrzeb i wymagań; 
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

4) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz 

prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 

rozmieszczenie lub instalację; 

21) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 

2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. 

WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu 

budowlanego, a także realizację obiektu budowla-nego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego; 

28) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub 

dostawami 

Przedmiotowość ustawy
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

19) protokole postępowania – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego, który 

potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia; 

23) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344); 

24) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

25) udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

26) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą 

liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone 

w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości 

Podstawowe definicje
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

30) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę pro-

duktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego; 

31) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania; 

Podstawowe definicje
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP

32) zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, 

której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług; 

33) zamówieniu klasycznym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego 

publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa; 

34) zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – należy przez to rozumieć 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; 

35) zamówieniu sektorowym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego 

sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4; 

Podstawowe definicje
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Podstawowe pojęcia i definicje z ustawy PZP

Art. 8. 

1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem 

ostatniej godziny. 

3. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu 

terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło. 

4. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. 

5. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 
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Charakterystyka trybów zamówień w PZP 
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Charakterystyka trybów zamówień w PZP 

Zasady udzielania zamówień 

Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 

2) przejrzysty; 

3) proporcjonalny. 

Art. 17. 1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:

1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, 

które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 

2) 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. 

2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 



ROZDZIAŁ III

Charakterystyka trybów zamówień w PZP 

3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują 

osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Art. 18. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko 

w przypadkach określonych w ustawie. 
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3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

4. Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące 

zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 

1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2 

‒ w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów
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6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.11)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 
wniesienie.
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Art. 20. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 

prowadzi się pisemnie.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o 

zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty 

podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 
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Szacowanie wartości zamówienia i konkursu 

Art. 28. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez 

podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. 

Art. 29. 

1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub 

konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 

2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania 

przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami 
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Art. 37. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia oraz organizuje 

konkurs. 

2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

organizację konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 

trzeciej. 

3. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia w związku z udzielaniem 

zamówienia lub organizacją konkursu, w szczególności przez: 

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie 

umów ramowych; 

2) doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

lub organizacji konkursu; 

3) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego. 
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Art. 52. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego.

2. Osoby inne niż kierownik zamawiającego odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności 

związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pracownikom 

zamawiającego, w formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w 

niniejszym oddziale. 

3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 

odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika 

zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.



ROZDZIAŁ III

Charakterystyka trybów zamówień w PZP 

Art. 53. 

1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje 

komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać 

komisję przetargową. 

3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia 

określonych postępowań.
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Art. 54. 

1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do 

oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, 

powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z 

przygotowaniem postępowania. 

2. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Art. 55. 

1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 

2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech członków
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Wykonawcy  

Art. 57. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Art. 83. 

1. Zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i 

wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. 

2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; 

2) rozeznanie rynku:

a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, 

b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość 

wykonania zamówienia.
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Art. 83.

3. Analiza, o której mowa w ust. 1, wskazuje: 

1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b; 

2) możliwość podziału zamówienia na części; 

3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia; 

4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia; 

5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. 

4. Zamawiający publiczny może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań, w przypadku gdy zachodzi pod-

stawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4, lub w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5. 
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Art. 84.

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne 

konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i 

wymaganiach dotyczących zamówienia. 

2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich 

przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy 

publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub 

przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji 

ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. 

4. Zamawiający zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Ogłoszenia

Art. 86. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym dziale, przekazywane są przez zamawiającego Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Art. 87. 1. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe 

formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze 

(UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.34)). 

2. Zamawiający przekazuje ogłoszenia zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, 

ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika 

VIII do dyrektywy 2014/24/UE. 

3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować datę przekazania ogłoszenia, w szczególności przechowywać 

dowód przekazania tego ogłoszenia. 
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Art. 88. 

1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w innym miejscu niż określone w ust. 1. 

3. Udostępnienie ogłoszenia w miejscach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może nastąpić przed jego publikacją w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o 

publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego 

ogłoszenia. 

4. Ogłoszenie udostępnione w miejscach, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu przekazanym do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej; 

2) zawiera datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Art. 97.

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 

3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę 

wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 

lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Opis przedmiotu zamówienia - OPZ

Art. 99. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. 

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. 

Cechy te 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. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
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I. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

OPZ

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie 

przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności 

intelektualnej lub udzielenia licencji. 
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Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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Warunki udziału w postępowaniu 

Art. 112. 1. 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. 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zakończenie I części wykładu z dnia 06-03-2022
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Udostępnienie zasobów 

Art. 118.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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Tryby udzielania zamówień 

Art. 129. 1. Zamawiający publiczni oraz zamawiający subsydiowani, udzielają zamówienia w jednym z 

następujących trybów: 

1) przetargu nieograniczonego; 

2) przetargu ograniczonego; 

3) negocjacji z ogłoszeniem; 

4) dialogu konkurencyjnego; 

5) partnerstwa innowacyjnego; 

6) negocjacji bez ogłoszenia; 

7) zamówienia z wolnej ręki. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego, 

a w pozostałych trybach zamawiający może udzielić zamówienia w przypadkach określonych w ustawie. 
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Art. 130. 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 

1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa 

innowacyjnego; 

2) zaproszenia do negocjacji, w przypadku trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

2. Zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub 

dialogu konkurencyjnego przez przekazanie zaproszenia do negocjacji lub dialogu, jeżeli zaprosi do negocjacji lub 

dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu 

ograniczonego złożyli oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9, 12–14 i 18. 
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3. Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 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. 131. 1. Zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

ofert wstępnych oraz 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 gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę 

przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po: 

1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 

zamawiającego 

‒ wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z 

informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych 

terminów minimalnych, o ile są one określone.
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1. Przetarg nieograniczony

Art. 132. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Art. 133. 1. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i 

nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. 

2. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu 

jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1, przekazuje ją w inny sposób określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

3. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu 

ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych 

informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru. 
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Art. 134. 

1. SWZ zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania; 

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

3) tryb udzielenia zamówienia; 

4) opis przedmiotu zamówienia; 

5) informację o przedmiotowych środkach dowodowych; 

6) termin wykonania zamówienia; 

7) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108; 

8) informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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9) wykaz podmiotowych środków dowodowych; 

10) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 

wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej; 

11) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69; 

12) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

13) termin związania ofertą; 

14) opis sposobu przygotowywania oferty; 

15) sposób oraz termin składania ofert; 

16) termin otwarcia ofert; 

17) sposób obliczenia ceny; 

18) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
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2. SWZ zawiera również: 

1) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje; 

2) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

3) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do 

ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 

większej niż maksymalna liczbie części; 

4) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium; 

5) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek 

jego wniesienia; 
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6) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz 

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie; 

7) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje 

zawarcie umowy ramowej; 

8) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień; 

9) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje 

możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;

10) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

11) informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność 

oceny;
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12) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 

infomacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną; 

13) informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot; 

14) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 

15) wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania; 

16) informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 

17) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający 

dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121; 

18) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 
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Art. 138. 1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak 

niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących 

przypadkach: 

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89, o ile zawierało ono 

wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w 

chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i 

nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej; 

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 
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2. Przetarg ograniczony

Art. 140. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

Art. 141. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, 

bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Przepisy art. 133 ust. 2 i 3 stosuje się.

Art. 144. 1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 

30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on 

wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 

15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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Art. 144. 

1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od 

dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on 

wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy 

niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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Art. 150. 1. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania; 

2) numer opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu; 

3) adres strony internetowej, na której dostępna jest SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, a 

także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

4) informację o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty, jeżeli zamawiający 

przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich podmiotowych środków dowodowych na etapie 

składania ofert; 

5) sposób i termin składania ofert oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, a także termin 

otwarcia ofert; 

6) termin związania ofertą. 
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Art. 151. 1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania 

ofert. 

2. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 

10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, w następujących przypadkach: 

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89, o ile wstępne ogłoszenie 

informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim 

były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do 

publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na 

co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej; 

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 
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3. Negocjacje z ogłoszeniem

Art. 152. 

1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym 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. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o 

zamówieniu, że zastrzega sobie taką możliwość. 
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Art. 153. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 
1) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego; 

2) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne; 

3) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego 

charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami 

budowlanymi, dostawami lub usługami; 

4) jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej 

normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. d, lub referencji technicznej; 

5) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 

podstawie art. 226 ust. 1, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3.
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4. Dialog konkurencyjny

Art. 169. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w 

zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert. 

Art. 170. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 153. Przepis art. 154 stosuje się odpowiednio 
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Art. 171. Dialog konkurencyjny

1. Zamówienia udziela się na podstawie kryteriów jakościowych, o których mowa w art. 242 ust. 2, oraz ceny 

lub kosztu. 

2. Zamawiający przypisuje wagi poszczególnym kryteriom oceny ofert, nie później niż wraz z zaproszeniem do 

składania ofert. 

Art. 172. W celu ustalenia przez wykonawców potrzeb zamawiającego dotyczących charakteru i zakresu 

zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań. 

Art. 173. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, 

bezpośredni i nieograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Przepisy art. 133 ust. 2 i 

3 stosuje się odpowiednio. 
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Dialog konkurencyjny

Art. 180. Zamawiający podczas dialogu może omawiać z zaproszonymi wykonawcami wszystkie warunki 

zamówienia. 

Art. 181. 

1. Podczas dialogu zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. 

2. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który może zapewnić niektórym wykonawcom przewagę 

nad innymi wykonawcami. 

3. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców o wynikach kwalifikacji propozycji do 

kolejnego etapu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, których propozycje zostały 

zakwalifikowane do kolejnych etapów dialogu, na podstawie art. 183, o wszelkich zmianach mających 

wpływ na treść kolejnych propozycji, w szczególności o zmianach związanych z opisem potrzeb 

zamawiającego i cechami charakterystycznymi dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiących 

przedmiot zamówienia, warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak aby poszczególni 

wykonawcy mieli jednakowo wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie i ponowne złożenie 

kolejnych poprawionych propozycji. 
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5. Partnerstwo innowacyjne

Art. 189. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego w przypadku zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, jeżeli nie są one dostępne na rynku. 

2. Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym 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 do składania ofert obejmujących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest 

opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a po ich opracowaniu dokonuje zakupu 

dostaw, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym 

kosztom, uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami. 
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Art. 190. Partnerstwo innowacyjne

1. Zamawiający może podjąć decyzję o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego z jednym partnerem lub kilkoma 

partnerami prowadzącymi odrębne prace badawczo-rozwojowe, w szczególności w celu zapobieżenia 

ograniczeniu lub zakłóceniu konkurencji. 

2. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o partnerze, należy przez to rozumieć wykonawcę, który zawarł 

umowę w sprawie zamówienia publicznego, przedmiotem której jest ustanowienie partnerstwa innowacyjnego. 

Art. 191. 

1. Zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i za-kresu 

wymaganego rozwiązania dotyczącego opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych 

oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nie-

ograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Przepisy art. 133 ust. 2 i 3 stosuje 

się. 
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6. Negocjacje bez ogłoszenia

Art. 208. 

1. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 

negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez 

siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 
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Art. 209. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo 

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkw trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu zostały odrzucone t 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 326 pkt 2, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez 

ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 

3) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych 

lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiąg-nięciu rentowności 

rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju; 

4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 

której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, 

przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 
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7. Zamówienie z wolnej ręki

Art. 213. 

1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po 

negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 

2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, z uwzględnieniem art. 216 ust. 1. 

Art. 214. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: 

a) technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów 

‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest 

wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 
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Aukcja elektroniczna

Art. 227. 

1. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, 

przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o 

zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli 

warunki zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, są określone w dokumentach 

zamówienia w sposób precyzyjny i świadczenia mogą być sklasyfikowane za pomocą metod 

automatycznej oceny oraz złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub 

nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert. 
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Art. 228. 

1. Aukcja elektroniczna jest przeprowadzana przy użyciu systemu teleinformatycznego w formie 

powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej 

oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami udzielania zamówienia i przypisaną im wagą. 

2. Aukcja elektroniczna nie ma zastosowania do zamówień na usługi lub roboty budowlane, których 

przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, których nie można sklasyfikować za pomocą 

metod automatycznej oceny. 

Art. 229. 

Aukcja elektroniczna może opierać się na następujących elementach ofert: 

1) cenach, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena;

2) cenach lub nowych wartościach elementów ofert wskazanych w dokumentach zamówienia, jeżeli 

kryteriami oceny ofert w postępowaniu są kryteria jakościowe albo najniższy koszt.
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Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o PPP.
Środki ochrony prawnej w ustawie o PPP.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy

o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw 
(DZ. U. 2018 poz. 1693)

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego oraz organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowanych w ustawie. 

2. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk

pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
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Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia 

Art. 3a. 

1. Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza 

ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu 

do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków 

publicznych.

Art. 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1129), w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. 
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Art. 4:

2. Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma spełniać warunki określone w art. 3 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

(Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693), 

do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się 

przepisy tej ustawy albo ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w 

niniejszej ustawie. 

W przypadku zastosowania do wyboru partnera prywatnego ustawy, o której mowa w ust. 1, 

zastosowanie mają przepisy art. 6 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi.”,

b) w ust. 3 wyrazy „partnera publicznego” zastępuje się wyrazami „podmiot publiczny”;
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2.2. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  W  USTAWIE O PPP.

Przykładowa procedura odwoławcza

❑ Podmiotom biorącym udział w Naborze partnerów przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej 
wybranego Partnera w terminie 3 dni od daty jej opublikowania na stronie Gminy Miasta XXX.  Po upływie 
tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania. 

❑ Odwołanie należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminy Miasta XXX, ul. Nowa 2,
osobiście lub przesyłką rejestrowaną (decyduje data wpływu) z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej 
wyboru Partnera”. 

❑ Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. 
❑ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem 

zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Gminę Miasto XXX, 
❑ Po zakończeniu negocjacji na stronie Gminy Miasta XXX, zostanie opublikowana ostateczna decyzja 

wskazująca wybranego Partnera.
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3. PODSTAWY PRAWNE (KRAJOWE I UE)  DOT. WYBORU PARTNERA ZGODNIE Z USTAWĄ O PPP

Regulacje prawne dot. wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych (1) 

❑ Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych 
innych ustaw  (DZ. U. 2018 poz. 1693)

❑ Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. , uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1) 

❑ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.); 
❑ Krajowy Rejestr Sądowy (elektroniczna baza danych o spółkach prawa handlowego – obejmuje 

podmioty gospodarcze)
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❑ Partnerem mogą być podmioty, które łącznie spełnią warunki określone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146);

❑ Partnerem mogą być podmioty inne niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

❑ Partnerem mogą być podmioty, które nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

❑ Partnerem mogą być podmioty, które nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 
9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.). 
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4.1 Procedura przeprowadzenia 
Konkursu na wybór Partnera 
projektu  spoza sektora finansów 
publicznych
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A. Zamawiający powołuje Komisję konkursową do wyboru partnera/partnerów 
projektu spoza sektora finansów publicznych (w ramach partnerstwa 
międzysektorowego).

1/ Zamawiający (np. Prezydent miasta, burmistrz, wójt)  powołuje zarządzeniem wewnętrznym JST  skład 
Komisji konkursowej  z podległych pracowników oraz ekspertów zewnętrznych (w razie potrzeby).

2/ Zamawiający ustanawia Regulamin pracy Komisji konkursowej.

3/ Na podstawie wyników  pracy Komisji konkursowej podejmuje decyzję (lub odstępuje ) o wyborze 
Partnera.
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A 

B. Zamawiający publikuje na stronie internetowej 
urzędu Ogłoszenie otwartego naboru partnerów
(łącznie ze wzorem oferty oraz projektem umowy 
partnerskiej - stanowiący załącznik do ogłoszenia), 

wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego 
terminu na zgłaszanie się partnerów.
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Wymagania wobec Partnera  (1)

W naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, które łącznie spełnią następujące 
warunki (określone m.in. w Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146): 

1) są podmiotem innym niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

3) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 769); 4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.); 
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Wymagania wobec Partnera (2)

4) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 
przepisami; 

5) nie są powiązane z Gminą Miastem XXX w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.); 

6) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. wykażą doświadczenie w 
realizacji projektów dla JST oraz przynajmniej jedną publikację tematycznie związaną z zakresem proponowanych do 
realizacji zadań; 
7) posiadają odpowiednie zasoby organizacyjne, techniczne oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań Partnera projektu, 
w tym: 7.1. Kierownik Projektu ;  7.2. Ekspert ds. elektromobilności – min 3 osoby
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Wymagania wobec Partnera  (1)

W naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, które łącznie spełnią następujące 
warunki:  
2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 

Art.207.1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich są:
1)wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2)wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,
3)pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od 
dnia przekazania środków, w terminie 14dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa wust.9, na 
wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
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Korelacja PZP z przepisami dot. PPP w elektromobilności

Wymagania wobec Partnera  (1)

W naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, które łącznie spełnią następujące warunki:  
2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm.); 

Art.207. ust. 4:  W przypadku, o którym mowa w ust.1, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których 
mowa w ust.1, jeżeli:
1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów 

potwierdzających nieprawdę lub
2) (uchylony)
3) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust.1, 
4) Lub okoliczności, o których mowa w ust.1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot 

upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do 
wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej 
wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
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Wymagania wobec Partnera  (1)

W naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, które łącznie spełnią następujące 
warunki:
1) są podmiotem innym niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
‚1a) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe,
testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, 
logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 
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Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

‚2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację;

‚8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację 
obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

‚10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy;

; 



ROZDZIAŁ IV
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Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

‚2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces 
udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty 
budowlane;

‚5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się przedmiotu do 
zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria 
inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;

‚7b) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w formie pisemnej, który 
potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
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Obowiązki  Partnera (1)
1) Do obowiązków Partnera należeć będzie realizacja Projektu partnerskiego w następujących działaniach technicznych i 
merytorycznych: 

Lp. Zadanie

1. Przekazanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie w

charakterze Partnera – zgodnie z wymogami pkt III Ogłoszenia o naborze Partnera projektu.

2. Przygotowanie zestawienia potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, który

pozostaje w dyspozycji Partnera.

3. Przygotowanie zestawienia potencjału technicznego niezbędnego do realizacji projektu,

który pozostaje w dyspozycji Partnera.

4. Przygotowanie zestawienia doświadczenia w zakresie realizacji podobnych projektów.
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Korelacja PZP z przepisami dot. PPP w elektromobilności

5. Udział Partnera w opracowaniu merytorycznym założeń i wymagań do opracowania

„Strategii Rozwoju Elektromobilności w XXXiu na lata 2020-2035”.

Miasto XXX jest jednostką, w której można zauważyć problem główny w postaci braku systemu zarządzania 

infrastrukturą miejską i niskiego poziomu partycypacji społecznej w zakresie rozwiązań głównych wyzwań 

społecznych, gospodarczych i ekologicznych.

Celem głównym niniejszego projektu jest opracowanie strategii elektromobilności, która pozwoli wytyczyć 

kierunki do opracowania dokumentacji dotyczącej rozwoju rozwiązań Smart City i IoT oraz wdrożenie 

platformy do komunikacji z mieszkańcami (HSC), w celu osiągnięcia realnego zaangażowania społecznego i 

wpływu mieszkańców na infrastrukturę miejską oraz procesy zachodzące w mieście. 

Równocześnie XXX planuje podjąć próbę uzyskania certyfikacji na zgodność z normą ISO 37120 oraz dążyć 

do sukcesywnej poprawy wartości monitorowanych wskaźników. 
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6. Przygotowanie informacji o efektach projektu skierowanych do wielu grup odbiorców.

Projekt jest przygotowywany dla zwiększania jakości i komfortu życia mieszkańców, jednakże zakłada

równocześnie ich kluczową rolę w osiągnięciu celu głównego.

1) Równocześnie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna kierowana do następujących grup:

a) mieszkańcy,.

b) organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane w obszarach działalności, których dotyczą poszczególne cele.

c) przedsiębiorcy/firmy działające na terenie Miasta

d) inne JST w regionie. W celu maksymalizacji efektów wprowadzanych zmian i zwiększenia efektywności w

osiąganiu celów planuje się podjęcia dialogu i współpracy z Gminami ościennymi oraz władzami powiatu

i województwa.

Efektem końcowym będzie dokumentacja ww. Strategii i Planu działań.

7. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem ze strony Partnera (w zakresie zadań

realizowanych przez Partnera)
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2) Wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu; 
3) Udział w promocji Projektu; 
4) Przekazywanie Gminie – Miastu  XXX wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu w zakresie 
dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wyjaśnień; 
5) Założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w 
Projekcie; 
6) Oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach NFOŚiGW; 
7) Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; 
8) Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym Wnioskiem oraz 
prac nad Umową partnerską; 
9) Gmina Miasto XXX i Partner projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z 
wymogami Konkursu. 
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Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny: 

1) być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia, 

2) być sporządzone w języku polskim,
3) zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail), 
4) wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie 

współpracy, 
5) zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, 
6) zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Miastem XXX w trakcie realizacji Projektu. 

4.1 Procedura przeprowadzenia Konkursu na wybór Partnera projektu  spoza sektora finansów publicznych

Pozostałe wymogi co do Oferty (1)
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Procedura 
przeprowadzenia 
konkursu na 
Partnera
Wzór OFERTY
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Korelacja PZP z przepisami dot. PPP w elektromobilności

Procedura 
przeprowadzenia 
konkursu na 
Partnera

Wzór UMOWY 
PARTNERSKIEJ (1)
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C. Komisja konkursowa Zamawiającego dokonuje oceny ofert (uwzględniając przy wyborze 
partnerów: 

❑ zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 
❑ deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, 
❑ doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze) 
❑ oraz przedkłada kierownikowi Zamawiającego protokół z wyboru ofert na partnera/partnerów 

projektu;
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Korelacja PZP z przepisami dot. PPP w elektromobilności

4.1 Procedura przeprowadzenia Konkursu na wybór Partnera projektu  spoza sektora finansów publicznych

Przykładowe kryteria wyboru oferty (1)

❑ Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych elementów, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze 
względów formalnych. 

❑ Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej. 
❑ Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów: (Maksymalna liczba możliwych 

do uzyskania punktów:  100).

Kryteria oceny merytorycznej Punktacja

1. Doświadczenie partnera w realizacji podobnych projektów, tj. polegających na działaniach dot.

przygotowania założeń i wymagań organizacyjnych i technicznych do opracowania Wniosku, a także

realizacji działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, w tym w zakresie rozwoju usług dot.

Human Smart Cities.

0 – 50 pkt

1. Potencjał kadrowy niezbędny do współrealizacji projektu 0 – 30 pkt

1. Potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do współrealizacji projektu 0 – 20 pkt
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Przykładowe kryteria wyboru oferty (2)

❑ C.d. Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących 
kryteriów:

❑ W toku wyboru ofert Gmina Miasto XXX może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert lub przedłożenie dokumentów potwierdzających przekazane informacje. 
❑ Brak odpowiedzi lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów / informacji uzupełniających w ciągu 3 

dni roboczych od wezwania będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
❑ Jako Partner zostanie wybrany podmiot, który zdobył najwyższą liczbę punktów, zgodnie z Kryteriami 

oceny merytorycznej
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D. Zamawiający publikuje na 
stronie internetowej urzędu 
wyniki wyboru 
partnera/partnerów 

(Ogłoszenie o wyborze Partnera –
do publikacji na stronie Zamawiającego 
stanowi załącznik nr 3);
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E. Zamawiający 
konsultuje z wybranym 
partnerem/partnerami 
projekt 

Listu intencyjnego,
stanowiący załącznik nr 4 oraz 
dokonuje jego podpisania, po 
ustaleniu końcowej treści 
zapisów tego Listu. 
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F. Zamawiający konsultuje z wybranym partnerem/partnerami projekt 
zapisów Porozumienia lub Umowy partnerskiej (uzależniony od 
zadeklarowanego w ofercie zakresu możliwych do realizacji zadań przez 
Partnera oraz dokonuje jego podpisania, po ustaleniu końcowej treści zapisów 
tego Porozumienia/Umowy partnerskiej – wzór umowy partnerskiej. 
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B. Wykorzystanie zasad prowadzenia i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków z UE i Banku Światowego  
oraz Funduszy Norweskich  

Bibliografia: 

1. Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie 
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na 
lata 2014-2020. Min. Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 
2014.

2. Barcz J. i Pudło A.: Podstawowe dokumenty organizacyjne 
Unii Europejskiej (cz.I), KSAP, Warszawa 2010.

3. Barcz J. i Pudło A.: System prawny, porządek 
instytucjonalny, proces decyzyjny, KSAP, Warszawa 2009.

Netografia: 

1. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/
3. https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia

_i_wyniki_na_1/
4. https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz 

_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych.html
5. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
6. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.ht ml. 
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Dokumentacja prowadzonych postępowań przetargowych.
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Dokumentacja prowadzonych postępowań przetargowych

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Art. 239. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

dokumentach zamówienia. 

2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub 

kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Art. 242. 1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 

1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 

2) ceny lub kosztu. 
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Dokumentacja prowadzonych postępowań przetargowych

Art. 242. 1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 

1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 

2) ceny lub kosztu. 

2. Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do: 

1) jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak 

dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

2) aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1; 

3) aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia; 

4) aspektów innowacyjnych; 

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas 

dostawy, oraz okresu realizacji. 
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Zakończenie postępowania

Art. 254. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 

1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

2) unieważnieniem postępowania. 

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie 

lub koszcie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego; 

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263; 

8) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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