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SZACOWANIE WARTOŚCI 

 postępowanie unijne/krajowe  

 zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie 

większej niż 3% wartości zamówienia.  

 w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług 

lub robót budowlanych zamówień dodatkowych 

 cena oferty wydaje się rażąco niska 

PROGI STOSOWANIA USTAWY 

 zamawiający klasyczni - 30.000 euro  

 zamawiający sektorowi, zamówienia 

„szczególne”: 

 418.000 euro - dla dostaw lub usług, 

 5.225.000 euro - dla robót budowlanych 

 szczególne – obronne, prace badawcze, 

eksperymentalne, z dziedziny kultury 

PROGI UNIJNE 

 roboty budowlane – zawsze – 5.225.000 euro 

 usługi lub dostawy:  
 zamawiający z sektora finansów publicznych, z 

wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek 
badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury 
oraz podsektora samorządowego 

 zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej: 

135.000 euro  

 zamawiający inni niż określeni wyżej 

209.000 euro 

OD 1 STYCZNIA 2018 

 1 euro - 4,3117 zł 

 5 548 000 euro – dla robót budowlanych 

 dla dostaw, usług: 

 administracja rządowa - 144 000 euro 

 inni zamawiający klasyczni - 221 000 euro; 

 zamawiający sektorowi - 443 000 euro – dla dostaw lub usług, 

 w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - 443 000 euro – dla 

dostaw lub usług, 

 na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 

 750 000 euro – klasyczni, 

 1 000 000 euro – zamówienia sektorowe 

SZACOWANIE WARTOŚCI 

 zamówienia udziela się na czas nieoznaczony - wartość 

ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy 

wykonywania zamówienia;  

 oznaczony - wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 

wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, 

których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie 

umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem 

również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego  

SZACOWANIE WARTOŚCI 

 Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub 

wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia 

 nakaz sumowanie wartości zamówień: 

 podstawowego z wartością przewidywanych zamówień 

uzupełniających,  

 udzielanych w częściach, z których każdy stanowi przedmiot 

odrębnego postępowania (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp),  

 w wartości zamówienia na roboty budowlane wartości tzw. 

dostaw inwestorskich  

 zamówień na dostawy lub usługi tego samego rodzaju 

powtarzające się okresowo 
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JEDNO ZAMÓWIENIE 

 tożsamość przedmiotowa zamówienia 

(dostawy, usługi roboty budowlane tego 

samego rodzaju i o tym samym 

przeznaczeniu),  

 tożsamość czasowa zamówienia (możliwe 

udzielenie zamówienia w tym samym 

czasie)  

 tożsamość podmiotowa (możliwość 

wykonania zamówienia przez jednego 

wykonawcę.) – test jednego 

wyspecjalizowanego sklepu  

JEDNO ZAMÓWIENIE _ TRZY 

TOŻSAMOŚCI 

 dla przyjęcia tożsamości nie ma istotnego 

znaczenia źródło finansowania,  

 istotne okoliczności istniejące w chwili wszczęcia 

postępowania  

 zamawiający, przystępując do szacowania, 

powinien ustalić z należytą starannością 

planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót 

budowlanych tego samego rodzaju,  

  jeżeli potrzeba udzielenia określonego 

zamówienia ujawni się po udzieleniu innego – nie 

jest to nieuprawnione  

 DO KIEDY?  

SZACOWANIE WARTOŚCI 

 ustalenia wartości dokonuje się nie 
wcześniej niż: 

 trzy miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania na dostawy lub usługi, 

 sześć miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania na roboty budowlane. 

 jeżeli po ustaleniu wartości nastąpiła 
zmiana okoliczności mających wpływ na 
dokonane ustalenie, przed wszczęciem 
postępowania dokonuje się zmiany wartości 
zamówienia.  

SZACOWANIE WARTOŚCI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

sporządzanego na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej albo  

 na podstawie planowanych kosztów prac 

projektowych i/lub robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, 

 przy obliczaniu wartości zamówienia uwzględnia 

się także wartość dostaw związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych; 

SZACOWANIE WARTOŚCI USŁUG LUB DOSTAW 

POWTARZAJĄCYCH SIĘ OKRESOWO 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub 

dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające 

wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość 

zamówień tego samego rodzaju: 

 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w 

poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian 

ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz 

prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 

 2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 

miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub 

dostawie. 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

dzierżawa, najem lub leasingu na czas: 

1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie 

może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość 

miesięczna pomnożona przez 48; 

2) oznaczony: 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia 

jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 

wykonywania zamówienia, 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest 

wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania 

zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej 

przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których 

łączna cena nie może być określona, jest: 

1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego 

realizacji - w przypadku zamówień udzielanych na okres 

oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy; 

2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 

- w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony 

lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy. 

SZACOWANIE WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA  

 usługi bankowe lub inne usługi finansowe - 

opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne 

świadczenia, 

 usługi ubezpieczeniowe - należna składka 

oraz inne rodzaje wynagrodzenia; 

 usługi projektowania -  wynagrodzenie, 

opłaty, należne prowizje i inne podobne 

świadczenia. 

OBOWIĄZEK PODZIAŁU 

ZAMÓWIENIA 
 Zamawiający może podzielić zamówienie na 

części, określając zakres i przedmiot tych 

części. 

 Zamawiający określa w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia czy ofertę można 

składać w odniesieniu do jednej, kilku lub 

wszystkich części zamówienia. 

OBOWIĄZEK PODZIAŁU 

ZAMÓWIENIA 
Zamawiający może określić w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia maksymalną liczbę części zamówienia, na 

które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy. 

Zamawiający określa w SIWZ obiektywne i 

niedyskryminujące kryteria lub zasady, które zastosuje 

w celu wyboru, w których częściach zostanie 

wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w 

wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą 

liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna 

liczba 

 

ZAMÓWIENIE UDZIELANE 

CZĘŚCIAMI 
W przypadku udzielania zamówienia w częściach, 

można stosować przepisy właściwe dla wartości tej 
części zamówienia, jeżeli: 

 

 jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw i usług 
oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych; 

 

 łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20% 
wartości zamówienia 


