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Najcz´Êciej stosowane kryteria pozace-
nowe, tj. okres udzielonej gwarancji
jakoÊci czy termin wykonania zamó-

wienia w praktyce i tak sprowadzajà konkuro-

wanie wykonawców wy∏àcznie pod wzgl´dem
ceny oferowanego przedmiotu zamówienia,
a w efekcie prowadzà do wyboru oferty najtaƒ-
szej.

W Koncepcji nowego Prawa zamówieƒ publicznych
wybieranie rozwiàzaƒ najtaƒszych zamiast najbar-
dziej efektywnych w d∏u˝szym okresie, zosta∏o zi-
dentyfikowane jako kluczowy problem w systemie
zamówieƒ publicznych. Antidotum na ten problem
ma stanowiç mi´dzy innymi wyra˝enie wprost
w przepisach nowej ustawy – w gruncie rzeczy ist-

Kryteria oceny ofert
– stan obecny
i nowe Prawo zamówieƒ
publicznych
Od lat postulowane jest efektywne udzielanie
zamówieƒ publicznych, realizowane m.in. przez
odpowiednie stosowanie kryteriów oceny ofert.
Pomimo p∏ynàcych ze wszech stron rekomendacji
i zmian w ustawie zach´cajàcych do stosowania
kryteriów pozacenowych, w przyt∏aczajàcej
wi´kszoÊci przypadków zamawiajàcy nadal
najch´tniej stosujà kryterium ceny o maksymalnie
dopuszczonej wadze. Inne kryteria przyjmowane
sà niejako z prawnego przymusu i czasami
bez g∏´bszej refleksji.
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niejàcego od lat – obowiàzku stosowania zasady
efektywnoÊci udzielanych zamówieƒ.

Wprowadzono przy tym szereg instrumentów s∏u-
˝àcych realizacji tej zasady, w tym podj´ta zosta∏a
kolejna próba – cytujàc za motywem 92 dyrektywy
2014/24/UE – „zach´cenia instytucji zamawiajà-
cych do wybierania takich kryteriów udzielenia za-
mówienia, które umo˝liwià im otrzymanie wyso-
kiej jakoÊci robót budowlanych, dostaw i us∏ug,
optymalnie odpowiadajàcych ich potrzebom”.

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA

W obecnie obowiàzujàcych przepisach najko-
rzystniejszà ofertà jest oferta, która przedsta-
wia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przed-
miotu zamówienia (w tym kryteriów jakoÊcio-
wych) albo oferta z najni˝szà cenà lub kosztem
(art. 2 pkt 5 Pzp).

W nowych przepisach ju˝ na poziomie definicji naj-
korzystniejszej oferty w inny sposób roz∏o˝ono ak-
centy pomi´dzy oczekiwanà jakoÊcià, a cenà ofero-
wanego przedmiotu zamówienia. Najkorzystniejsza
oferta to oferta przedstawiajàca najkorzystniejszy
stosunek jakoÊci do ceny lub kosztu lub oferta z naj-
ni˝szà cenà lub kosztem (art. 239 ust. 2 nowego Pzp).

W Êlad za tà definicjà, zgodnie z art. 242 ust. 1
nowego Pzp, najkorzystniejsza oferta mo˝e zo-
staç wybrana na podstawie:

1) kryteriów jakoÊciowych oraz ceny lub kosztu;
2) ceny lub kosztu.

Tym samym w nowych przepisach pozacenowe,
a w∏aÊciwie jakoÊciowe kryterium oceny ofert ule-
g∏o wzmocnieniu. Czas poka˝e, czy b´dzie to fak-
tyczne wzmocnienie czy tylko formalne, nieprze-
k∏adajàce si´ na praktyk´. Bez wàtpienia jednak ta-
kie uj´cie kryteriów oceny ofert w pe∏niejszy spo-
sób odwzorowuje zasadnicze wytyczne zawarte
w motywie 90 dyrektywy 2014/24/UE: „nale˝y wy-
raênie okreÊliç, i˝ ofert´ najkorzystniejszà ekono-
micznie powinno si´ oceniaç na podstawie najlep-

szej relacji jakoÊci do ceny, co zawsze powinno
obejmowaç element cenowy lub kosztowy”.

ZASADA EFEKTYWNOÂCI
A KRYTERIA OCENY OFERT

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowego Pzp, zasa-
da efektywnoÊci ekonomicznej wyra˝a si´ w obo-
wiàzku udzielenia zamówienia w sposób zapewnia-
jàcy zarówno najlepszà jakoÊç przedmiotu zamówie-
nia w stosunku do Êrodków, które zamawiajàcy mo-
˝e przeznaczyç na jego realizacj´, jak i najlepszy sto-
sunek nak∏adów do efektów, w tym efektów spo-
∏ecznych, Êrodowiskowych i gospodarczych.

Zasada ta zosta∏a uj´ta w art. 17 nowego Pzp.
W Êwietle tego przepisu zamawiajàcy zobowià-
zany jest do udzielania zamówieƒ w sposób za-
pewniajàcy najlepszà jakoÊç dostaw, us∏ug oraz
robót budowlanych, uzasadnionà charakterem
zamówienia, ale w ramach Êrodków, które mo-
˝e przeznaczyç na jego realizacj´.

Sposób udzielania zamówienia ma zapewniç
równie˝ uzyskanie najlepszych efektów zamó-
wienia, w tym spo∏ecznych, Êrodowiskowych
oraz gospodarczych, ale o ile którykolwiek z tych
efektów jest mo˝liwy do uzyskania w danym za-
mówieniu, w stosunku do poniesionych nak∏a-
dów. Zatem dà˝enie do zapewnienia najlepszej
jakoÊci i najlepszych efektów zamówienia nie ma
charakteru bezwzgl´dnego. Osiàgni´cie najlep-
szej jakoÊci powinno mieç miejsce z uwzgl´dnie-
niem dost´pnych Êrodków (przy czym wydaje si´,
˝e nie tylko Êrodków finansowych, ale te˝ np.
osobowych, technicznych czy organizacyjnych),
które mogà byç przeznaczone na realizacj´ zamó-
wienia, a najlepszych efektów tylko takich, jakie
sà mo˝liwe do uzyskania w stosunku do ponie-
sionych nak∏adów.

W konsekwencji zamawiajàcy przed udzieleniem
zamówienia, w celu wyboru odpowiednich kryte-
riów oceny ofert, powinien ustaliç, czy mo˝e po-
zwoliç sobie na minimalizowanie kosztów czy te˝
powinien preferowaç najwy˝szà jakoÊç i efekty za-
mówienia, a mo˝e lepsze w okreÊlonym przypadku
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b´dzie bilansowanie kosztów z oczekiwanà jakoÊcià
i zamierzonymi efektami. Taka analiza powinna
byç dokonana z uwzgl´dnieniem przede wszystkim
charakteru i z∏o˝onoÊci zamówienia oraz potrzeb
zamawiajàcego, które majà byç zaspokojone jego
wykonaniem.

KRYTERIUM KOSZTU

W nowym Pzp (art. 245), tak jak obecnie, za-
mawiajàcy b´dzie móg∏ stosowaç jako kryte-
rium oceny ofert kryterium kosztu oparte na
metodzie efektywnoÊci kosztowej, jakà jest ra-
chunek kosztów cyklu ˝ycia. Rachunek ten
obejmuje wszystkie koszty zwiàzane z cyklem
˝ycia, rozumianym zgodnie z jego definicjà za-
wartà w art. 2 pkt 1a Pzp i art. 7 pkt 2 nowe-
go Pzp.

W Êwietle tej definicji cyklem ˝ycia sà wszelkie
mo˝liwe lub kolejne powiàzane fazy istnienia
przedmiotu dostawy, us∏ugi lub roboty budowla-
nej, w szczególnoÊci badanie, rozwój, projekto-
wanie przemys∏owe, testowanie, produkcj´,
transport, u˝ywanie, napraw´, modernizacj´,
zmian´, utrzymanie przez okres istnienia, logi-
styk´, szkolenie, zu˝ycie, wyburzenie, wycofanie
i usuwanie.

Przy tym w art. 245 ust. 2 nowego Pzp wprost
okreÊlono, ˝e rachunek kosztów cyklu ˝ycia nie
musi obejmowaç wszystkich kosztów ponoszo-
nych w czasie cyklu ˝ycia. Mo˝e obejmowaç
„w odpowiednim zakresie” niektóre ponoszone
w czasie cyklu ˝ycia koszty. Wybór niektórych
kosztów powinien byç dokonywany przez zama-
wiajàcego z uwzgl´dnieniem specyfiki przedmiotu
zamówienia i jego ekonomiki, rozumianej przez
pryzmat wszystkich kosztów ponoszonych w cy-
klu jego ˝ycia (a wi´c nie tylko kosztów zakupu).

Tak, jak w art. 91 ust. 3c Pzp, art. 245 ust. 3 nowe-
go Pzp wÊród kosztów cyklu ˝ycia wymienia jako
najwa˝niejsze koszty wewn´trzne, ponoszone
przez zamawiajàcego lub u˝ytkowników (zwiàzane
z nabyciem, utrzymaniem, u˝ytkowaniem, wycofa-
niem z eksploatacji), a tak˝e koszty przypisywane

ekologicznym efektom zewn´trznym, zwiàzane
z produktem, us∏ugà lub robotami budowlanymi
w okresie ich cyklu ˝ycia, o ile mo˝na okreÊliç
i zweryfikowaç ich wartoÊç, np. koszty emisji ga-
zów cieplarnianych i innych zanieczyszczeƒ, koszty
∏agodzenia zmiany klimatu.

Stosujàc to kryterium zamawiajàcy zobowiàzany
jest do okreÊlenia w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (w nowym Pzp w dokumentach
zamówienia) dane, które majà przedstawiç wyko-
nawcy, oraz metod´, którà zastosuje zamawiajàcy
do oszacowania kosztów cyklu ˝ycia na podstawie
tych danych (odpowiednio art. 91 ust. 3d Pzp i art.
245 ust. 4 nowego Pzp).

KRYTERIUM JAKOÂCIOWE

W obecnie obowiàzujàcej ustawie kryterium
jakoÊciowe jest jednym z przyk∏adów kryte-
riów przedmiotowych, stosowanych zasadni-
czo obok ceny lub kosztu (art. 91 ust. 2 Pzp).
W nowych przepisach (art. 242 ust. 2) stanowi
samodzielne kryterium i jako takie mo˝e odno-
siç si´ w szczególnoÊci do:

1) jakoÊci, w tym do parametrów technicznych,
w∏aÊciwoÊci estetycznych i funkcjonalnych, ta-
kich jak dost´pnoÊç dla osób niepe∏nospraw-
nych lub uwzgl´dnianie potrzeb u˝ytkowników;

2) aspektów spo∏ecznych, w tym integracji zawo-
dowej i spo∏ecznej osób spo∏ecznie marginalizo-
wanych;

3) aspektów Êrodowiskowych, w tym efektywnoÊci
energetycznej przedmiotu zamówienia;

4) aspektów innowacyjnych;

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i doÊwiad-
czenia osób wyznaczonych do realizacji zamó-
wienia, je˝eli mogà one mieç znaczàcy wp∏yw
na jakoÊç wykonania zamówienia;

6) serwisu posprzeda˝nego, pomocy technicznej,
warunków dostawy, takich jak termin, sposób
lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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ZWIÑZEK KRYTERIÓW
Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Zarówno w nowej, jaki i obecnie obowiàzujàcej
ustawie, kryteria oceny ofert muszà byç zwiàza-
ne z przedmiotem zamówienia (art. 241 ust. 1
nowego Pzp i art. 91 ust. 2 i 2c Pzp). W obu re-
gulacjach zwiàzek kryteriów oceny ofert z przed-
miotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kry-
teria te dotyczà robót budowlanych, dostaw lub
us∏ug, b´dàcych przedmiotem zamówienia.

O ile jednak w nowych przepisach jednoznacznie
wskazano, i˝ stosowane kryteria jakoÊciowe mogà
dotyczyç dowolnych aspektów robót budowlanych,
dostaw lub us∏ug oraz majà odnosiç si´ do dowolnych
etapów ich cyklu ˝ycia, nawet je˝eli elementy te nie
sà istotnà cechà przedmiotu zamówienia, o tyle
brzmienie obecnie obowiàzujàcej ustawy Pzp mo˝e
budziç wàtpliwoÊci co do zasad ustalania kryteriów.
Literalnie bowiem kryteria oceny ofert uznaje si´ za
zwiàzane z przedmiotem zamówienia, je˝eli dotyczà
robót budowlanych, dostaw lub us∏ug we wszystkich
aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych eta-
pów ich cyklu ˝ycia, nawet je˝eli elementy te nie sà
istotnà cechà przedmiotu zamówienia.

U˝ycie s∏owa „wszystkie” w kontekÊcie aspektów,
stanowi∏o jednak wynik niezbyt trafnego t∏umacze-
nia. Przepis nale˝a∏o interpretowaç, jako mo˝liwoÊç
odniesienia si´ do dowolnego aspektu oraz dowol-
nego elementu cyklu ˝ycia przedmiotu zamówienia.
Za takà wyk∏adnià przemawia nie tylko brzmienie
chocia˝by angielskiej wersji tekstu dyrektywy, ale
przede wszystkim fragment przepisu „nawet je˝eli
nie sà istotnà cechà przedmiotu zamówienia”.

Podsumowujàc, ustawodawca pozostawia zama-
wiajàcym du˝y zakres swobody w okreÊlaniu bra-
nych pod uwag´ w ocenie ofert aspektów dotyczà-
cych przedmiotu zamówienia i jego etapów cyklu
˝ycia. Takie uj´cie wymaganego zwiàzku kryteriów
oceny ofert z przedmiotem zamówienia pozwala
zamawiajàcym na premiowanie wartoÊci doda-
nych, istotnych z punktu widzenia konkretnego
zamawiajàcego, a w konsekwencji na dokonywanie
zakupów optymalnie odpowiadajàcych ich potrze-

bom. Zmiana literalnego brzmienia przepisu w spo-
sób znaczàcy u∏atwi zamawiajàcym prawid∏owe
stosowanie kryteriów oceny ofert.

JednoczeÊnie w nowym Pzp z oczywistych wzgl´dów
utrzymany zosta∏ zakaz stosowania jako kryteriów
oceny ofert kryteriów podmiotowych, tj. dotyczàcych
w∏aÊciwoÊci wykonawcy, w szczególnoÊci jego wiary-
godnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
W∏aÊciwoÊci te weryfikowane sà bowiem na etapie
kwalifikacji podmiotowej, a kryteria oceny ofert mu-
szà byç zwiàzane z przedmiotem zamówienia.

SPOSÓB DOKONYWANIA
OPISU KRYTERIÓW I OCENY OFERT

W Êwietle art. 91 ust. 2d Pzp zamawiajàcy zobo-
wiàzany jest do okreÊlenia kryteriów oceny
ofert w sposób jednoznaczny i zrozumia∏y. Za-
sada ta powtórzona zosta∏a w art. 240 ust. 1 no-
wego Pzp. Dodatkowo w art. 240 ust. 2, w Êlad
za art. 67 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE, wyra˝a-
no, ˝e kryteria oceny ofert i ich opis nie mogà
pozostawiaç zamawiajàcemu nieograniczonej
swobody wyboru najkorzystniejszej oferty.

Obecnie okreÊlenie kryteriów oceny ofert ma
umo˝liwiç sprawdzenie informacji przedstawia-
nych przez wykonawców. OczywiÊcie powinny to
byç informacje zawarte ju˝ w ofertach, co w no-
wych przepisach zosta∏o doprecyzowane i nie b´dzie
ju˝ budziç jakichkolwiek wàtpliwoÊci.

Nowe przepisy art. 104–106 nie pozostawiajà rów-
nie˝ wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci ˝àdania przez
zamawiajàcego potwierdzenia informacji przedsta-
wianych w ofertach okreÊlonymi Êrodkami dowo-
dowymi. Pozwalajà zamawiajàcemu na ˝àdanie z∏o-
˝enia przez wykonawców wraz z ofertà przedmioto-
wych Êrodków dowodowych (etykiet, certyfikatów,
innych) w celu potwierdzenia zgodnoÊci oferowa-
nych robót budowlanych, dostaw lub us∏ug z cecha-
mi lub kryteriami okreÊlonymi w opisie kryteriów
oceny ofert. Wprost okreÊlono te˝ zasad´, ˝e wyma-
gane w tym celu przedmiotowe Êrodki dowodowe
nie b´dà mog∏y byç uzupe∏niane po up∏ywie termi-
nu sk∏adania ofert (art. 107 ust. 3 nowego Pzp).
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KRYTERIUM CENY JAKO
JEDYNE KRYTERIUM OCENY OFERT

Wprowadzenie zasady efektywnoÊci i wzmocnie-
nie kryteriów jakoÊciowych nie oznacza zakazu
stosowania w nowym Pzp kryterium ceny jako je-
dynego kryterium oceny ofert czy te˝ kryterium
o wadze przekraczajàcej 60%. Zmieni∏ si´ jednak
sposób wyra˝enia zasad stosowania takiego kryte-
rium przez okreÊlonych w przepisach zamawiajà-
cych publicznych. Zarówno w nowej, jak i obowià-
zujàcej ustawie b´dà to jednostki sektora finansów
publicznych, inne paƒstwowe jednostki organiza-
cyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej oraz ich
zwiàzki.

W art. 91 ust. 2a nowego Pzp wyra˝one zosta-
∏o, jako zasada, prawo tych zamawiajàcych do
stosowania kryterium ceny jako jedynego kry-
terium lub o wadze przekraczajàcej 60%, pod
warunkiem okreÊlenia w opisie przedmiotu za-
mówienia standardów jakoÊciowych odnoszà-
cych si´ do wszystkich istotnych cech przed-
miotu zamówienia oraz wykazania w za∏àczni-
ku do protoko∏u sposobu, w jaki uwzgl´dnione
zosta∏y w opisie przedmiotu zamówienia kosz-
ty cyklu ˝ycia.

Natomiast w art. 246 ust. 1 nowego Pzp zasadà
jest zakaz stosowania przez tych zamawiajàcych

kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny
ofert albo jako kryterium o wadze przekraczajàcej
60%. Wyjàtek od tej zasady okreÊlony zosta∏ w art.
246 ust. 2 nowego Pzp, który przyznaje mo˝liwoÊç
stosowania takiego kryterium przez wskazanych
zamawiajàcych publicznych, je˝eli okreÊlà oni
w opisie przedmiotu zamówienia wymagania ja-
koÊciowe odnoszàce si´ do co najmniej g∏ównych
elementów sk∏adajàcych si´ na przedmiot zamó-
wienia.

Nale˝y zatem zauwa˝yç, ˝e ta z pozoru nie-
istotna zmiana jednoczeÊnie u∏atwia i utrudnia
stosowanie kryterium ceny jako jedynego kry-
terium albo jako kryterium o wadze przekra-
czajàcej 60%.

Z jednej strony przy zastosowaniu takiego kryte-
rium zamawiajàcy zobowiàzany jest jedynie do
okreÊlenia w opisie przedmiotu zamówienia wyma-
gaƒ jakoÊciowych odnoszàcych si´ do co najmniej
jego g∏ównych elementów (nie: wszystkich istot-
nych cech oraz uwzgl´dnienia kosztów cyklu ˝ycia –
jak w dotychczasowej regulacji). Z drugiej jednak
strony okreÊlenie w nowym Pzp takiej mo˝liwoÊci
jako wyjàtku od zasady powoduje, ˝e przepis ten b´-
dzie podlega∏ Êcis∏ej wyk∏adni, a na zamawiajàcym
b´dzie spoczywa∏ ci´˝ar dowodowy wykazania pra-
wid∏owoÊci okreÊlenia w taki sposób kryteriów oce-
ny ofert.
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