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PRZYGOTOWANIE 

POSTĘPOWANIA - ETAPY 

1. określenie potrzeb zamawiającego, 

2. dialog techniczny, 

3. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, 

4. oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, 

5. określenie kryteriów oceny ofert, 

6. określenie warunków udziału w postępowaniu, 

7. wybór trybu postępowania, 

8. sporządzenie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

 

DIALOG TECHNICZNY 

 zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i 

oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może 

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów 

władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie 

informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

określenia warunków umowy. 

 dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych 

wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

 Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia 

dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie 

internetowej. 

 Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu 

technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog 

techniczny. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Gdzie znajduje się opis przedmiotu zamówienia? 

 Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej 

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 

składania ofert częściowych, 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 

co najmniej opis przedmiotu zamówienia; 

Ale gdzie w specyfikacji? 

 pkt pt. opis przedmiotu zamówienia 

 oddzielny załącznik 

 umowa!!! 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 jednoznaczny, 

 wyczerpujący, 

 za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń,  

 uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty  

 

 Nieujawnione czy niewystarczająco jasno 
wyartykułowane intencje zamawiającego nie mogą w 
sposób negatywny wpływać na sytuację wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 konwencjonalny – przez odniesienie się do właściwych 
norm według ustawowo określonej kolejność, 

 funkcjonalny - przez określenie wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 
środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry 
są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu 
udzielenie zamówienia, 

 mieszany: 
 przez odniesienie do norm oraz wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, o których mowa, w zakresie 
wybranych cech; 

 przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności i przez odniesienie do norm, 
stanowiących środek domniemania zgodności z tego 
rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub 
funkcjonalności. 

 

 

Obowiązek stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia 
nazw i kodów pochodzących ze Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV 

KOLEJNOŚĆ NORM 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane 

oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, 

zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych, 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 

opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 

stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez 

europejskie organizacje normalizacyjne; 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przepisy art. 29 i 30 p.z.p. nie zawierają wymogu, by 
przy opisie przedmiotu zamówienia wskazywać, 
cytować lub przywoływać nazwy, tytuły czy fragmenty 
tekstów jakichkolwiek norm, czy dyrektyw (wyj. art. 29 
ust. 6).  

 Przedmiot zamówienia ma być opisany w sposób 
określony w podanych przepisach p.z.p., w 
szczególności w art. 29, za pomocą cech technicznych 
i jakościowych, z zachowaniem norm, o których 
stanowi art. 30 ust. 1-3 p.z.p.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do 

norm zamawiający jest obowiązany wskazać, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a 

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważne". 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i 

kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV). 

WSPÓLNY SŁÓWNIK ZAMÓWIEŃ 

CPV 
 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, 

konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania  

 79100000-5 - Usługi prawnicze 

 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i 

reprezentacji prawnej 

 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

 79112000-2 - Usługi reprezentacji prawnej 

 79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw 

autorskich 

 79130000-4 - Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz 

uwierzytelniania 

 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

OPIS FUNKCJONALNY  

roboty budowlane 
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy 

materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu 

zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 

 wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 

dostępności dla niepełnosprawnych; 

 może wymagać: 
 określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

 certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, 

 określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur zapewnienia jakości, 

 określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 

 określonego opakowania i oznakowania, 

 instrukcji użytkowania, 

 procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych, 

 dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane, 

 określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 

 warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

 metod i technik budowy, 

 wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

OPIS FUNKCJONALNY  

dostawy lub usługi 
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 

wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: 

 wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, 

dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym niepełnosprawnych; 

 może wymagać: 

a) posiadania przez dostawę lub usługę pewnych cech, 

b) określonych poziomów jakości, 

c) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, 

bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących 

się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 

sprzedawany, 

d) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia 

dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 

 każde uszczegółowienie opisu przedmiotu 
zamówienia, postawienie dodatkowych 
warunków udziału w postępowaniu czy 
rozbudowanie kryteriów oceny ofert 
prowadzi do ograniczenia konkurencji i 
powstania sytuacji, w której warunki nie 
będą w równy sposób odpowiadały 
każdemu potencjalnie zainteresowanemu 
wykonawcy 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Chcąc pogodzić rozbieżne często interesy 
zamawiającego, żądającego dostaw, usług lub 
robót budowlanych o możliwie 
najkorzystniejszych parametrach technicznych 
i jakościowych, a jednocześnie interesy 
wykonawców chcących zaoferować posiadane 
przez siebie dobra, zamawiający może 
obniżyć wymagania wyjściowe, w zamian 
przyznając dodatkowe punkty w ramach 
kryterium oceny ofert za cechy techniczne 
czy jakościowe przewyższające minimalnie 
określone przez zamawiającego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Zakaz naruszania uczciwej konkurencji nie oznacza 
jednakże, że zamawiający w konsekwencji będzie 
musiał nabyć dostawy, usługi, czy roboty budowlane, 
które nie będą odpowiadały jego potrzebom. Celem 
przedmiotowego zakazu jest bowiem nałożenie na 
zamawiającego obowiązku dopuszczenia konkurencji 
między wykonawcami będącymi w stanie spełnić 
określone wymogi. Jeżeli potrzeba zamawiającego 
jest zobiektywizowana, może on tak opisać 
przedmiot zamówienia, że będzie mu w stanie 
zadośćuczynić faktycznie tylko jeden wykonawca. 
Warunkiem dopuszczającym taki opis jest jednak nie 
preferowanie określonego wykonawcy, ale otrzymanie 
przez zamawiającego świadczenia odpowiadającego 
jego potrzebom  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny". 

 

 

LUB RÓWNOWAŻNE 

 przepis ten ma charakter wyjątkowy, może być on 
stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach i 
interpretowany ściśle: gdy jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy 
zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń a opisowi towarzyszą wyrazy "lub 
równoważne" albo podobne, co nadaje wymienionym 
konkretnym produktom charakter przykładowy.  

 w przypadku, w którym zaistnieją wątpliwości co do 
równoważności, to na wykonawcy oferującym 
rozwiązanie równoważne spoczywa ciężar wskazania 
równoważności treści składanej oferty 

LUB RÓWNOWAŻNE 

 Równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia 
winien posiadać wszystkie cechy techniczne przedmiotu 
określonego przez zamawiającego, z tą różnicą że 
odróżniać się będzie znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem.  

 Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot 
zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, 
technicznych lub jakościowych takich samych lub 
zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt 
równoważny to produkt, który nie jest identyczny, 
tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, 
istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu 
referencyjnego cechy i parametry 

KLAUZULE SPOŁECZNE 

 Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 

na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 
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KLAUZULE SPOŁECZNE 

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania 

związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty: 

 gospodarcze,  

 środowiskowe,  

 społeczne,  

 związane z innowacyjnością lub  

 zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: 

 bezrobotnych; 

 młodocianych; 

 niepełnosprawnych; 

 innych osób, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 

2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

OPCJA 

Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w 

zależności od zapotrzebowania zamawiającego i 

na skutek jego dyspozycji w tym zakresie, przy 

czym zarówno zakres zamówienia objęty prawem 

opcji, jak i okoliczności, w jakich dojść może do 

skorzystania z tego prawa, powinny być opisane 

stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od 

dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego 

zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości; 

 

ZAMÓWIENIE DODATKOWE 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy 

ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: (…) zmiany dotyczą 

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

 

 

OPCJA 

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi: 

 zmiany umowy,  

 zawarcia dodatkowej umowy na nowych 

warunkach. 

Jest realizacją umowy zawartej w zakresie 

ustalonym przez nią warunków poprzez złożenie 

przez zamawiającego pisemnego oświadczenia 

woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w 

określonym przez niego zakresie. 

OPCJA 

Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia 

nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, 

który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był 

opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba 

uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający 

zastosował praktykę handlową, która pozostawia 

wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki 

uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz 

uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie 

na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko 

gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w 

sprzeczności z zasada równości stron umowy 
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DOKUMENTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający 

może żądać od wykonawców wyłącznie:  

 oświadczeń lub dokumentów  

 niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 

 potwierdzających spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego 

 wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszeniu do składania ofert. 

DOKUMENTY 

Zamawiający może żądać w szczególności: 

 próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać 

dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez 

wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 

jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów 

zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

 zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się 

poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi 

normami zarządzania środowiskiem,  

PRÓBKA 

Próbka może być wymagana celem: 

 dokonania oceny złożonej oferty w ramach 

kryterium techniczno-jakościowego lub 

jakościowego, 

 potwierdzenia spełniania przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  


