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1. Nowelizacja Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

W dniu 20 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt nowelizacji Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) (dalej: „PZP”). 

Opublikowany projekt zastąpił przyjęty w dniu 27 października 2015 r. przez rząd minionej kadencji 

projekt nowej ustawy PZP. Celem nowelizacji jest  wdrożenie  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (łącznie: 

„Nowe dyrektywy”).  

Ze względu na zawarty w Nowych dyrektywach termin ich wdrożenia, konieczne jest przyjęcie 

nowelizacji PZP do dnia 26 kwietnia 2016 r.  

W związku z tym, że jedna z głównych zmian zawartych w projekcie nowelizacji PZP dotyczy kryteriów 

pozacenowych oceny ofert, warto wskazać na obowiązujące i projektowane zasady wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Kryteria pozacenowe w PZP 

Celem stosowania kryteriów oceny ofert jest pomoc zamawiającemu w wyborze oferty najbardziej 

pasującej do przedmiotu zamówienia danego postępowania przetargowego. Ich właściwy dobór jest 

jedną z najważniejszych czynności, jaką musi wykonać zamawiający już na etapie przygotowywania 

dokumentacji przetargowej. Od poprawnie dobranych kryteriów zależy wybór oferty, która będzie 

najkorzystniejsza dla zamawiającego. 

Kryteria pozacenowe jako jedne z kryteriów oceny ofert w przetargach pojawiły się w polskim prawie od 

19 października 2014 r. Wcześniej  w PZP jednym z kryteriów oceny ofert musiała być cena. Obecnie 

kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia 

jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.  

PZP zawiera otwarty zbiór kryteriów pozacenowych, które mogą być stosowane w przetargach: w 

szczególności są nimi jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 

innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 

Wskutek wprowadzonych zmian, odsetek postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartościach poniżej progów unijnych, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł - z 93% do 

poziomu 31%, natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych – z 85% do 

poziomu 33%.1 

Niestety wskazane statystki zafałszowują rzeczywistość. Co prawda zamawiający stosują powszechnie 

kryteria pozacenowe, takie jak skrócenie terminu wykonania oraz wydłużenie okresu gwarancji , jednak 

często przyznają im minimalną, 1% wagę, natomiast kryterium decydującym o wyborze oferty pozostaje 
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cena. Tak wygląda m.in. praktyka przetargów w kolejnictwie - PKP Cargo w przetargu na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad budową kolejowego terminalu intermodalnego Poznań – Franowo, 

ograniczyło kryteria pozacenowe do 2% w ogólnej ocenie ofert. 

2. Kryteria pozacenowe w projekcie nowelizacji PZP 

Najistotniejszą zmianą dotyczącą kryteriów pozacenowych w projekcie nowelizacji PZP jest 

wprowadzenie zasady, zgodnie z którą kryterium ceny nie powinno mieć większej wagi niż 40%. Gdy 

zamawiający będzie przypisywał cenie większą wagę, wówczas będzie zobowiązany do wskazania 

standardów, jakimi opisuje przedmiot zamówienia. 

Powyższa zmiana nie wynika z treści Nowych dyrektyw, nie była również zawarta w przyjętym w 27 

października 2015 r. projekcie nowej ustawy PZP. Oznacza ona, że wskutek przyjęcia nowelizacji PZP 

zajdzie rewolucja w zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty. W większości zamówień co najmniej 60% 

wagi stanowić będą kryteria pozacenowe, co oznacza, że cena przestanie być decydującym kryterium 

oceny ofert. Nie będzie już można, tak jak to ma często miejsce obecnie, wypełnić obowiązku 

zastosowania kryteriów pozacenowych, przez nadanie im wagi 5-10%. 

Wskazać należy, że na poszerzonej w porównaniu z PZP otwartej liście kryteriów pozacenowych, znajdują 

się: 

i) jakość (w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, 

ii) dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, 

iii) aspekty społeczne w tym integracja zawodowa i społeczna osób defaworyzowanych 

iv) aspekty środowiskowe  

v) aspekty innowacyjne, 

vi) handel i jego warunki); 

vii) organizacja, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia 

publicznego, (jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania 

zamówienia publicznego); 

viii) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak: termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Warto zauważyć, że wprowadzenie wagi 40% na kryterium ceny nie musi oznaczać, że nie pozostanie 

ona w niektórych przypadkach kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przykładowo 

zamawiający chcąc, by cena była kryterium decydującym, będą mogli nadawać wagę 60% kryterium 

okresu gwarancji. Przy często jednakowych oferowanych okresach gwarancji, oferenci wciąż będą 

konkurować przede wszystkim ceną wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wzrost znaczenia kryteriów społecznych, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 

 

Należy zauważyć, że projekt nowelizacji PZP ustanawia dużo szersze, niż istniejące dotychczas możliwości 

brania pod uwagę aspektów społecznych w ramach definiowania kryteriów oceny ofert. Zdecydowane 

poszerzenie zakresu możliwych do zastosowania kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym sprawi, 

że możliwe będzie np. częstsze udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który zagwarantuje 

zatrudnienie przy realizacji zamówienia największej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

- na przykład długotrwale bezrobotnych. Społeczne kryteria oceny ofert muszą jednak dotyczyć osób 

faktycznie zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług oraz produkcję 

towarów stanowiących przedmiot danego zamówienia. 

 

Najważniejszą zmianą zawartą w projekcie nowelizacji PZP dotyczącą kryteriów społecznych jest 

wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku 

zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy charakter pracy spełnia przesłanki wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę. 
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