Krok 1 – Przygotowanie procedury
Czynności, które zamawiający musi wykonać przed wszczęciem postępowania, mają
bardzo istotny wpływ na cały przebieg procedury przetargowej. Błąd uczyniony
w pierwszym kroku do udzielenia zamówienia może mieć negatywne konsekwencje. Złe oszacowanie wartości zamówienia, niedokładnie opisany przedmiot zamówienia, niekompetentne osoby znajdujące się w komisji przetargowej, niewłaściwy wybór trybu postępowania lub zbyt wygórowane warunki
zazwyczaj prowadzą do problemów w postępowaniu lub rozstrzygnięcia sprawy
przez KIO. Natomiast wykonawca, aby wziąć udział w przetargu, musi najpierw znaleźć
interesujące ogłoszenie, sprawdzić, czy spełnia wymagania zamawiającego i czy ma
szansę konkurować o zdobycie zamówienia. Jeśli tak, czeka go przygotowanie oferty
i wszystkich niezbędnych dokumentów.
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Krok 3 – Realizacja umowy
Zawarcie umowy zwieńcza procedurę udzielania zamówienia publicznego. Jest również najważniejszym aspektem całej jego realizacji. Pewne sytuacje zaistniałe w trakcie jego wykonywania mogą jednak zmuszać do zmian zawartej umowy. Nowelizacja
ustawy Pzp przyniosła w tym zakreie wiele ciekawych rozwiązań, które warto poznać.
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Krok 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia
Przygotowanie postepowania to etap poprzedzający wszczęcie procedury. W trakcie
jej trwania mogą pojawić się znaczne trudnośc, również takie, które wynikają z niewłaściwych działań poczynionych podczas jej przygotowań. Zamawiający winien
przyłożyć również należytą wagę do staranności w ocenie i badaniu złożonych ofert
oraz wyliminować z udziału postępowaniu wykonawcę, który nie jest zdolny wykonać
zamówienia. Warto poznac również nowe ścieżki weryﬁkacji wykonawcy w postępowaniu.
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Wstęp
„Zamówienia publiczne w 3 krokach” – to praktyczny aktualny przewodnik dla zamawiających i wykonawców, zarówno tych rozpoczynających praktykę w przetargach, jak
i dla doświadczonych uczestników procesów zamówieniowych. Autorzy prezentują zagadnienia dotyczące przygotowania procedury, postępowania o udzielenie zamówienia,
realizacji umowy. Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedź na pytania: jak zamawiający powinien przygotować postępowanie, jak wykonawca ma znaleźć interesujące ogłoszenie,
na czym polega badanie ofert, wybór najkorzystniejszej i podpisanie umowy.
Autorzy oczywiście analizują także liczne najnowsze regulacje prawne obowiązujące
od 28 lipca 2016 r., takie m.in. że:
 jednostki sektora finansów publicznych stosują kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe i jeśli dodatkowo wykażą w protokole postępowania, w jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono koszty cyklu życia,
 obok ceny wprowadzono kryterium kosztu cyklu życia produktu,
 zamawiający ma obowiązek postawić warunek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
 zamawiający może ustalić nie mniejszy niż 30% próg zatrudnienia osób defaworyzowanych, przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki,
 wyłączenia stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych
o wartościach poniżej progów unijnych, np. w zakresie niektórych usług leśnych,
 udzielanie zaliczek, także jeżeli zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych,
 Krajowa Izba Odwoławcza może orzekać, w przypadku gdy zamawiający w części
uwzględni zarzuty odwołania.
Zamieszczamy specjalny dodatek „Słownik zamówień publicznych”, stanowiący wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami.
Z poważaniem
Paweł Jakubczak
redaktor prowadzący
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Rozdział I.
Zamówienia publiczne
– Najważniejsze zagadnienia
I. Geneza zamówień publicznych
Stworzenie systemu zamówień publicznych jest związane z aktywnością państw w zakresie wydatkowania środków publicznych. O tym, na jaką skalę działa rynek zamówień
publicznych, świadczy chociażby fakt, że w Polsce w 2015 roku udzielono zamówień
o wartości ok. 116,3 mld zł1, co stanowiło ok. 6,50% produktu krajowego brutto (PKB)
z roku 2015. Dla porównania w roku 2014 – 133,2 mld zł w roku 2013 – 143,2 mld zł.
Aby zapobiec wydatkowaniu środków publicznych w sposób nieprzemyślany czy nieuczciwy, zaczęto tworzyć systemy regulujące sposób udzielania zamówień.
Zamówienia publiczne z jednej strony miały umożliwić zakup dóbr i usług w sposób
optymalny z ekonomicznego punktu widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie
środków, którymi dysponuje państwo, a z drugiej zagwarantować wykonawcom, że oferty wybierane będą na podstawie jasnych i równych dla wszystkich kryteriów wyboru.

1. Początek zamówień publicznych w Europie
Zamówienia publiczne to jedna z podstawowych dziedzin prawa krajowego i prawa międzynarodowego oraz istotny element gospodarki państwowej. W krajach Unii Europejskiej
zamówienia publiczne stały się przedmiotem szczegółowej regulacji w latach 70. XX wieku.
Jednak błędne jest twierdzenie, że dziedzina zamówień publicznych to dziedzina prawa stosunkowo młoda, nazywane dzisiaj bowiem zamówieniami publicznym działania
polegające na zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych przez państwa na cele
publiczne występowało już w czasach starożytnych cywilizacji, kiedy tworzyła się państwowość2.
1

„Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku”.

2

A. Sołtysińska, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, Zakamycze 2004, s. 22.
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