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I. Informacje Stowarzyszenia 
 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 
W dniu 19 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych połączone z uroczystymi obchodami 25 rocznicy założenia 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 

Pełna informacja o Walnym Zgromadzeniu zamieszczona zostanie na stronie 

Stowarzyszenia. 
 

2. Konferencja SKB 

W dniach 19 -20 marca 2020 r. po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się XII 

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie, tym razem pt. „Opis i szacowanie 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

Jak co roku miejscem konferencji będzie Hotel Lord w Warszawie. 

Podstawą wyłonienia tematu konferencji była nowelizacja Prawa budowlanego oraz 

nowa ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, które 

wprowadziły wiele zmian w obszarach stycznych z zagadnieniami kalkulacji 

kosztorysowej.   

Konferencja będzie szansą na dyskusję, wymianę doświadczeń i szukanie 

najkorzystniejszych rozwiązań w przygotowywaniu inwestycji do realizacji a także 

przyczynkiem do dyskusji na temat rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 2004 

odnoszących się do problematyki kosztorysu inwestorskiego, zakresu i formy 

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Bliższe informacje podane zostaną na stronie www.kosztorysowanie.pl 

http://www.kosztorysowanie.pl/
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3. Kol. Balbina Kacprzyk członkiem Rady Zamówień Publicznych 

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z przyjemnością informuje, że 

długoletnia Prezes SKB Balbina Kacprzyk, z uwagi na szeroką wiedzę i doświadczenie 

w procedurach zamówień publicznych i kosztorysowaniu, została powołana w dniu 

25 września 2019 r. do Rady Zamówień Publicznych, organu doradczo-

opiniodawczego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Stowarzyszenie, które w czasie dwóch minionych kadencji Pani Prezes umocniło się 

na rynku budowlanym, czuje się wyróżnione tym wyborem, tym bardziej, że 

kompetencje Rady są bardzo szerokie i do nich należy m.in. wyrażanie opinii w 

szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, opiniowanie 

projektów aktów normatywnych, opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa 

Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie etyki zawodowej 

osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych gratuluje Pani Prezes nominacji i życzy 

wielu sukcesów w pracach na rzecz Rady zamówień publicznych mając przy tym 

nadzieję na dalszą, owocną współpracę w ramach Stowarzyszenia. 
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4. Kurs na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB 
Stowarzyszenie serdecznie zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu na 

Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB, który będzie realizowany w maju 2020 roku. 

Kurs obejmuje podstawową tematykę z zakresu szeroko rozumianych kosztów 

inwestycji i pozwala na usystematyzowanie wiedzy. Wykładowcami są sprawdzeni 

praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy zawodowej jak i 

dydaktycznej. Uczestnicy otrzymują Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 

Budowlanych – SKB wydanie II. 

Kurs jest zakończony egzaminem - niezbędnym do uzyskania uprawnień 

Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB. 

Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB posiada kwalifikacje do wykonywania ekspertyz i 

opinii z zakresu kosztorysowania, wyceny i rozliczania robót budowlanych. 

Kurs odbywa się w trzech sesjach w Warszawie w dniach: 

 1. sesja: 09 i 10 maja 2020 r. 

 2. sesja: 16 i 17 maja 2020 r. 

 3. sesja: 23 maja 2020 r.  

Dodatkowe informacje na www.kosztorysowanie.pl w zakładce kursy, szkolenia.  

Zagadnienia merytoryczne: kierownik kursu: Balbina Kacprzyk, te. 602 292 219, e-

mail Balbina.Kacprzyk@kosztrysowanie.pl 

Sprawy organizacyjne: kierownik biura SKB, tel. 22 826 15 67 w godz. 9:00 – 13:00 

od pn. do pt. lub  e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

Więcej informacji na stronie SKB www.kosztorysowanie.pl .  

5. Warsztaty dla kosztorysantów w Hajnówce 

Oddział w Białymstoku organizuje w dniach 17–18 stycznia 2020 r. w Hajnówce 

Warsztaty dla kosztorysantów pt. „Kosztorys niejedno ma imię – opracowania 

kosztowe od planowania do rozliczenia inwestycji”. 

Szczegółowe informacje, warunki oraz zgłoszenie na www.kosztorysowanie.pl 

w zakładce kursy, szkolenia. 

 

 

 

 

http://www.kosztorysowanie.pl/
mailto:Balbina.Kacprzyk@kosztrysowanie.pl
mailto:biuro@kosztorysowanie.pl
http://www.kosztorysowanie.pl/
http://www.kosztorysowanie.pl/
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6. Warsztaty dla kosztorysantów w Zakopanem 
W dniach 20-21 września 2019 r. w Zakopanem odbyły się trzynaste już Warsztaty 

dla Kosztorysantów pt. „Szacowanie wartości zamówienia a rzeczywiste koszty 

budowy”. 

Warsztaty jak zwykle przyniosły wiele nowych spostrzeżeń, a także wskazówek co do 

dobrych praktyk przy zderzeniu szacowanego kosztu zamówienia z rzeczywistymi 

kosztami budowy. Prelegenci umiejętnie wskazywali na najważniejsze ich zdaniem 

przyczyny takiego stanu rzeczy ale także na najwłaściwsze rozwiązania, co było 

bardzo konstruktywne 

Warsztaty przebiegały w znakomitej, koleżeńskiej atmosferze , natomiast sporo 

emocji wniosły dyskusje w zespołach i zajęcia praktyczne w podziale na 2 grupy – 

Wykonawców i Zamawiających dla tematu – „Miejsce i wartość zysku oraz ryzyk 

przy dominującym rynku wykonawcy”.  

Okazało się, że każda z tych dwóch grup miała inne podejście do tej tematyki i inne 

spojrzenie na problem aczkolwiek było bardzo wiele punktów wspólnych. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z warsztatów 

na str. 9 Biuletynu SKB. 

 

7. Warsztaty dla kosztorysantów w Kołobrzegu 
Już po raz trzeci poznański Oddział Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

organizował Warsztaty Kosztorysowe w których  mogli uczestniczyć nie tylko 

członkowie Stowarzyszenia z terenu całej Polski ale również osoby nie zrzeszone 

w tej organizacji.  

Tym razem Warsztaty miały miejsce w Kołobrzegu (wcześniejsze były  w Międzywodziu 

nad morzem i w Mogilnie) w dniach od 17 do 18 października 2019, w Domu Pracy 

Twórczej i Wypoczynku  Politechniki Poznańskiej.  

Szczególnym uczestnikiem Warsztatów był Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych kol. Tomasz Pytkowski, który z racji funkcji patronował temu spotkaniu 

i czynnie uczestniczył w wartko toczącym się spotkaniu.  

Należy stwierdzić, że rzeczywiście Warsztaty były bardzo ekspresyjne ponieważ tematem 

przewodnim była dynamika zmian cen na rynku i waloryzacja wynagrodzenia za roboty 

budowlane, które to tematy zawsze wzbudzają emocje. 
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Pod względem merytorycznym Warsztaty prowadził Przewodniczący poznańskiego 

Oddziału SKB – kol. Maciej Sikorski, a wspomagali go: kol. Renata Niemczyk, kol. Stanisław 

Plesiński, kol. Jarosław Wegner, kol. Piotr Ratajczak. 

Bliższe informacje z minionych Warsztatów znajdują się na stronie 6 Biuletynu SKB. 

 

8. Patronaty 

Stowarzyszenie objęło patronatem Konferencję pt. „Dopuszczalność aneksowania 

umów PZP- fakty i mity” organizowaną w dniu 3.10.2019   przez Grupę Doradczą 

KZP. 

 

9. Składki członkowskie 
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do członków SKB o terminowe regulowanie 

składek członkowskich. Do końca 2018 r. składka wynosi 200,00 zł/rok, a decyzją 

Walnego Zgromadzenia z 21 marca 2019,  składka od 2020 r. będzie wynosiła 240,00 

zł/rok. 

Regularność uiszczania składek jest niezmiernie istotna z uwagi na fakt, że źródłem 

utrzymania Stowarzyszenia są w większości składki, co pozwala na organizowanie 

szeregu spotkań merytorycznych podnoszących kwalifikacje członków oraz 

krzewienie wiedzy w różnych kręgach budowlanych o Stowarzyszeniu.  

 

10. Oddział SKB w Gliwicach 
1) W dniu 18 listopada 2019 odbyło się spotkanie członków Oddziału SKB 

w Gliwicach. Sprawozdanie ze spotkania zamieszczone zostało na stronie 11 

Biuletynu. 

 Planowane kolejne spotkania Oddziału:  

  - 24.02.2020 r., 

  - 18.05.2020 r., 

  - 23.11.2020 r. 

2) Oddział SKB w Gliwicach uruchomił telefon kontaktowy dla  kosztorysantów. 

 Dyżury pełnią Kosztorysanci oraz Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB oddziału 

 Gliwice w dni robocze w godzinach od 14.00 do 16.00 pod numerem 

 telefonu 517 031 144. 

 Zapraszamy do kontaktu w sprawach dotyczących zagadnień kosztorysowych. 
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Renata Niemczyk 
 

II. Sprawozdanie z Warsztatów dla kosztorysantów -  
Kołobrzeg 

 
Już po raz trzeci poznański Oddział Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych organizował 

Warsztaty Kosztorysowe w których  mogli uczestniczyć nie tylko członkowie Stowarzyszenia 

z terenu całej Polski ale również osoby nie zrzeszone w tej organizacji.  

Tym razem Warsztaty miały miejsce w Kołobrzegu (wcześniejsze były  w Międzywodziu nad 

morzem i w Mogilnie) w dniach od 17 do 18 października 2019, w Domu Pracy Twórczej 

i Wypoczynku  Politechniki Poznańskiej.  

 

Szczególnym uczestnikiem Warsztatów był Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

kol. Tomasz Pytkowski, który z racji funkcji patronował temu spotkaniu i czynnie uczestniczył 

w wartko toczącym się spotkaniu.  

 
 

Należy stwierdzić, że rzeczywiście Warsztaty były bardzo ekspresyjne ponieważ tematem 

przewodnim była dynamika zmian cen na rynku i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane, 

które to tematy zawsze wzbudzają emocje. 

Pod względem merytorycznym Warsztaty prowadził Przewodniczący poznańskiego Oddziału SKB – 

kol. Maciej Sikorski, a wspomagali go: kol. Renata Niemczyk, kol. Stanisław Plesiński, kol. Jarosław 

Wegner, kol. Piotr Ratajczak. 
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Inspiracją dla podjęcia tej problematyki była i jest nadal sytuacja na rynku budowlanym, który jest  

trudny dla firm wykonawczych z powodu zawierania kontraktów na roboty budowlane bez klauzul 

waloryzacyjnych w umowach na tle rosnących cen usług w tej branży. Jest to realne zagrożenie dla 

sytuacji finansowej wykonawców, którzy zawarli umowy ryczałtowe bez możliwości zmiany 

wynagrodzenia. 

Z pomocą przyszedł Urząd Zamówień Publicznych przedstawiając na swojej stronie internetowej 

opinię prawną pt. „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego”, która 

otwiera możliwość dokonania waloryzacji w tej szczególnej sytuacji rynkowej, która obecnie ma 

miejsce. Opinia dotyczy również umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która 

przewidywała zmianę umowy tylko w dwóch przypadkach: 

- gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, 

- gdy zmiany umowy miały charakter nieistotny. 

 

 
 

Oczywiście, do każdego kontraktu i każdej sytuacji należy podejść indywidualnie, rozpatrzeć 

w świetle obowiązujących przepisów i możliwości wskazanych przez prawników w opinii 

i  umotywować konieczność zmiany wynagrodzenia. Przesądzenie, czy jest możliwa waloryzacja w 

konkretnym stanie prawnym to jedna rzecz, druga to przyjęcie właściwych metod i podstaw 

waloryzacji przy ofertach opracowanych w różnym stopniu szczegółowości.  

Tej problematyce przewodzili rzeczoznawcy kosztorysowi SKB: Renata Niemczyk, Maciej Sikorski, 

Piotr Ratajczak. 
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Z kolei tematy dotyczące podstaw kalkulacji kosztorysowej i metodyki kalkulacji kosztorysowej 

prezentowali: Stanisław Plesiński i Jarosław Wegner, również rzeczoznawcy kosztorysowi SKB. 

Obie grupy tematyczne wywołały ożywione dyskusje, ale najwięcej emocji wzbudził temat 

dotyczący  wynagrodzeń kosztorysantów i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie prezentowany przez: Renatę Niemczyk i Macieja Sikorskiego.  

Odpowiedzialność tych grup zawodowych jest olbrzymia – przede wszystkim finansowa, karna, 

zawodowa, a wynagrodzenia skromnie, niewiele odbiegające od średniej krajowej. W związku z 

tym coraz częściej mówi się o potrzebie opracowania podstaw merytorycznych dających wytyczne 

dla właściwej kalkulacji wynagrodzenia pozwalającego na rzetelne świadczenie wysokiej jakości 

usług. Konsekwencją bowiem niskiego wynagrodzenia jest mniejsza liczba godzin poświęconych 

danemu zagadnieniu co przyczynia się do niższego standardu wykonania przedmiotu zamówienia, 

obojętnie czy są to prace projektowe, roboty budowlane, nadzór czy kosztorys lub wycena. 

W najbliższych miesiącach nastąpi rozstrzygniecie, czy opracowanie takich podstaw jest w ogóle 

możliwe w sytuacji wolnorynkowej i toczącego się w trybunale unijnym sprawy niemieckiego 

Kodeksu wynagrodzeń architektów i inżynierów – HOAI. 

Minione Warsztaty pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę i wymienić doświadczenia ale nie 

tylko. Piękna i słoneczna pogoda umożliwiła skorzystanie z rekreacji i  spacerów nad brzegiem, tym 

razem spokojnego Bałtyku. 

Poznański Oddział SKB, zachęcony  udanymi Warsztatami zaprasza na kolejne spotkanie w 2020 

roku. 
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Włodek Cichewicz 
 

III.  Sprawozdanie z Warsztatów dla kosztorysantów – Zakopane 
 
Po raz kolejny, już XIII-ty , w dniach 20-21 września 2019 r , Oddziały Bielski oraz Małopolski 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizowały warsztaty kosztorysowe z wiodącym 

tematem –„Szacowanie wartości zamówienia a rzeczywiste koszty budowy”.  

Tradycyjnie spotkanie odbyło się w Zakopanem w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA. 

Zainteresowanie tematyką było, jak zwykle duże co potwierdza liczny udział kosztorysantów, nawet 

z odległych obszarów Polski, a także osób niestowarzyszonych – (członkowie stowarzyszenia 

z Warszawy, Białegostoku). Łącznie udział wzięło 49 kosztorysantów. Prelegentami – moderatorami 

byli: Kol. Ryszard Jakubiec, Kol. Stanisław Moryc, Kol. Włodzimierz Cichewicz, Kol. Tomasz 

Pytkowski, Kol. Adam Hajda, Kol. Grzegorz Edelman. 

Przebieg warsztatów  

Warsztaty jak zwykle przyniosły wiele nowych spostrzeżeń, a także wskazówek co do dobrych 

praktyk przy zderzeniu szacowanego kosztu zamówienia z rzeczywistymi kosztami budowy. 

Prelegenci umiejętnie wskazywali, na najważniejsze ich zdaniem przyczyny takiego stanu rzeczy, jak 

również na najwłaściwsze rozwiązania – a zatem nie było to klasyczne wskazywanie problemów 

i bezradne „wołanie w puszczy”. Warsztaty przebiegały w znakomitej, koleżeńskiej atmosferze, 

natomiast sporo emocji wniosły dyskusje w zespołach i zajęcia praktyczne w podziale na 2 grupy – 

Wykonawców i Zamawiających dla tematu – „Miejsce i wartość zysku oraz ryzyk przy dominującym 

rynku wykonawcy”.  
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W podsumowaniu debaty należy zauważyć, że praktyki są rozbieżne dla Wykonawców 

i Zamawiających aczkolwiek trzeba wskazać na bardzo wiele punktów wspólnych i konieczność 

spojrzenia na problemy przy zamianie miejsc. Wykonawca „wchodzi w buty” Zamawiającego 

i odwrotnie. Zmiany w szacowaniu wartości robót budowlanych przy zamówieniach publicznych 

zainicjowane nową ustawą Prawo zamówień publicznych czekają na przepisy wykonawcze, vacatio 

legis potrwa do końca 2020 roku. I tutaj nie sposób pominąć wkładu członków naszego 

stowarzyszenia w tworzeniu nowych przepisów wykonawczych. Powołanie zaś wieloletniej 

i zasłużonej Prezes Balbiny Kacprzyk do Rady Zamówień Publicznych, ciała doradczo-

opiniodawczego, oprócz niewątpliwego dostrzeżenia umiejętności i kompetencji członka rady 

pozwoli na skuteczne wprowadzanie w obieg gospodarczy proponowanych przez stowarzyszenie 

rozwiązań.  

 

Kolacja koleżeńska to znakomita okazja do przemiłych spotkań połączonych z wymianą 

doświadczeń towarzyszących gorących dyskusji ale przede wszystkim sprzyja nadal integracji 

naszego środowiska. 
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Piotr Montewski 

 

IV. Sprawozdanie ze spotkania Oddziału SKB w Gliwicach 
 

Spotkanie członków Oddziału SKB w Gliwicach odbyło się 18 listopada 2019r. w Miejskim Domu 

Kultury  w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby.  

Na spotkaniu zostały omówione bieżące i przyszłe działania Oddziału i Stowarzyszenia:   

 wrażenia z Warsztatów Kosztorysowych – Zakopane 2019r, 

 propozycje odznaczeń dla zasłużonych Członków z okazji 25 - lecia SKB, 

 sprawy związane z organizacją przez Oddział w Gliwicach przyszłorocznych 

Warsztatów Kosztorysowych na terenie aglomeracji śląskiej, 

 propozycje tematów na bezpłatne, dwu – trzy godzinne szkolenia dla wszystkich 

zainteresowanych na temat weryfikacji kosztorysu inwestorskiego jako działania 

promujące SKB i Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – wydanie 

II, 

 najbliższe warsztaty i konferencje dla Rzeczoznawców Kosztorysowych, 

 regulowanie składek, a przede wszystkim przypomnienie o uchwalonej, na Walnym 

Zgromadzeniu „nowej” składce obowiązującej od 2020 r. 

 terminy spotkań Oddziału w Gliwicach planowane w 2020 r.  

 

Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani o podjętych przez Zarząd Oddziału działaniach 

dotyczących między innymi:  

 promowania współpracy i integracji członków Oddziału SKB w Gliwicach 

z wykorzystaniem ogólnodostępnych i bezpłatnych nowych technologii, 

 uzyskania dla Oddziału SKB w Gliwicach numeru telefonu na kartę, 

zarejestrowanego na Stowarzyszenie. Takie rozwiązanie pomoże w propagowaniu 

środowiska kosztorysowego i rozwiązywaniu zagadnień związanych z wszelkimi 

rodzajami wycen, itp. 

 przygotowania oraz wydania wizytówek promujących oddział w SKB Gliwicach oraz 

usługi świadczone przez kosztorysantów / rzeczoznawców z podaniem informacji 

o telefonicznym numerze kontaktowym. 

 nawiązania współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i podpisania porozumienia pomiędzy Zarządem SKB a GCOP umożliwiającego 

bezpłatny wynajem sali na spotkania oraz prowadzenie bezpłatnych warsztatów 

organizowanych przez Oddział SKB w Gliwicach. 
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V. Wybrane przepisy 
 
Renata Niemczyk 

Rynek jest obecnie trudny dla firm wykonawczych, które zawarły kontrakty na roboty budowlane 

bez klauzul waloryzacyjnych w umowach. Tymczasem ceny usług w budownictwie, w ostatnich 

dwóch – trzech latach wzrosły w takim stopniu, że zagrażają sytuacji finansowej wykonawcom, 

którzy zawarli umowy ryczałtowe bez możliwości zmiany wynagrodzenia. 

Z pomocą przyszedł Urząd Zamówień Publicznych przedstawiając na swojej stronie internetowej 

opinię prawną pt. „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego”, która 

otwiera możliwość dokonania waloryzacji w tej szczególnej sytuacji rynkowej, która obecnie ma 

miejsce. Opinia dotyczy również umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która 

była dosyć rygorystyczna. 

Poniżej podajemy link do opinii: 

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego   

Podajemy również ścieżkę przez stronę: www.uzp.gov.pl – następnie należy wybrać „na skróty” – 

następnie „interpretacje przepisów” – później „opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy PZP – 

aż wreszcie przedmiotową opinię pt. „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego”. 

Oczywiście, do każdego kontraktu i każdej sytuacji należy podejść indywidualnie i umotywować 

konieczność zmiany wynagrodzenia. Jeżeli strony uzgodnią konieczność waloryzacji pozostaje 

jeszcze przyjąć metodę i podstawę waloryzacji. 

Wobec, naszym zdaniem bardzo mało realnych wskaźników GUS dotyczących zmian cen robót 

budowlano – montażowych, proponujemy notowania cenowe firmy ORGBUD – SERWIS 

i PROMOCJA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orgbud.pl/?nltr=NTI7MTYyMTU7aHR0cHM6Ly93d3cudXpwLmdvdi5wbC9iYXphLXdpZWR6eS9pbnRlcnByZXRhY2phLXByemVwaXNvdy9weXRhbmlhLWktb2Rwb3dpZWR6aS1kb3R5Y3phY2Utbm93ZWxpemFjamktdXN0YXd5LXByYXdvLXphbW93aWVuLXB1YmxpY3pueWNoLTIvZG9wdXN6Y3phbG5vc2Mtem1pYW55LXVtb3d5LW8tdWR6aWVsZW5pZS16YW1vd2llbmlhLXB1YmxpY3puZWdvOztkZjdkOTM2MGY5NDdmMDA5MTkxYzVkMTM1M2Y2YjEwZg%3D%3D
http://www.uzp.gov.pl/
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VI. Artykuły problemowe i komentarze 

Renata Niemczyk 

Systematyka Ustawy Prawo Zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.  

Ustawa jest niezmiernie obszerna, ale według zapewnień ustawodawcy zamieszczonych 

w uzasadnieniu ustawy, jest ona bardziej czytelna, przyjazna i tematycznie uporządkowana.  

Celem ułatwienia korzystania z ustawy i zorientowania się w jej układzie przedstawimy spis treści. 

Ten spis pozwoli również na zaznajomienie się w sposób ogólny z założeniami i intencjami 

ustawodawcy przy tworzeniu przepisów. 

 

Dział  I. Przepisy ogólne ................................................................................. art. 1 – 82 

 Rozdział 1. Przedmiot regulacji ....................................................................... art. 1 – 15  

  Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą........................................... art. 1 – 8 

  Oddział 2. Wyłączenia  ................................................................................ art. 9 – 15  

 Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień ........................................................ art. 16 – 20 

Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych ....................................................... art. 21 – 23 

Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze                             

mieszanym ........................................................................................... art. 24 – 27 

Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu ................................ art. 28 – 36 

Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy ............................................................ art. 37 – 60 

  Oddział 1. Zamawiający ............................................................................... art. 37 – 56 

  Oddział 2. Wykonawcy ................................................................................ art. 57 – 60 

 Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami ............................... art. 61 - 70 

Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie                                 

zamówienia .......................................................................................... art. 71 - 82 
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Dział  II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego 

o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ...................................... art. 83 - 265 

 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania ....................................................... art. 83 - 107 

  Oddział 1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe 

oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców ............................... art. 83 – 85 

  Oddział 2. Ogłoszenia .................................................................................. art. 86 – 90 

  Oddział 3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia ............................ art. 91 – 98 

  Oddział 4. Opis przedmiotu zamówienia .................................................... art. 99 – 103 

  Oddział 5. Przedmiotowe środki dowodowe .............................................. art. 104 - 107 

 Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ........................................ art. 108 - 128 

  Oddział 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie                               

zamówienia ........................................................................................ art. 108 - 111  

  Oddział 2. Warunki udziału w postępowaniu .............................................. art. 112 – 117 

  Oddział 3. Udostępnienie zasobów ............................................................. art. 118 – 123 

  Oddział 4. Podmiotowe środki dowodowe ................................................. art. 124 - 128 

 Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień ........................................................... art. 129 - 217  

  Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... art. 129 - 131  

  Oddział 2. Przetarg nieograniczony ............................................................. art. 132 – 139 

  Oddział 3. Przetarg ograniczony .................................................................. art. 140 – 151 

  Oddział 4. Negocjacje z ogłoszeniem .......................................................... art. 152 – 168 

  Oddział 5. Dialog konkurencyjny ................................................................. art. 169 – 188 

  Oddział 6. Partnerstwo innowacyjne .......................................................... art. 189 – 207 

  Oddział 7. Negocjacje bez ogłoszenia ......................................................... art. 208 – 212 

  Oddział 8. Zamówienie z wolnej ręki ........................................................... art. 213 - 217 
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 Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert ............................................................. art. 218 – 222 

  Oddział 1. Składanie ofert  .......................................................................... art. 218 – 220 

  Oddział 2. Otwarcie ofert ............................................................................ art. 221 - 222 

 Rozdział 5. Ocena ofert .................................................................................. art. 223 – 226 

 Rozdział 6. Aukcja elektroniczne .................................................................... art. 227 - 238  

 Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty .................................................... art. 239 – 253 

 Rozdział 8. Zakończenie postępowania  .......................................................... art. 254 - 265 

Dział  III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego  o wartości                                 

mniejszej niż progi unijne ............................................................................ art. 266-310 

 Rozdział 1. Zakres zastosowania ..................................................................... art. 266 

 Rozdział 2. Ogłoszenia.................................................................................... art. 267 – 272 

 Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ........................................ art. 273 – 274 

 Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień ........................................................... art. 275 - 306 

  Oddział 1. Tryb podstawowy ....................................................................... art. 275 – 296 

  Oddział 2. Partnerstwo innowacyjne .......................................................... art. 297 – 299 

  Oddział 3. Negocjacje bez ogłoszenia ......................................................... art. 300 – 303 

  Oddział 4. Zamówienie z wolnej ręki ........................................................... art. 304 - 306 

 Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty .................................................... art. 307 - 310 

Dział  IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych ...... art. 311 – 361 

 Rozdział 1. Umowa ramowa ........................................................................... art. 311 – 315 

 Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów ........................................................ art. 316 – 324 

 Rozdział 3. Konkurs ........................................................................................ art. 325 - 358 
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  Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... art. 325 – 332 

  Oddział 2. Regulamin konkursu ................................................................... art. 333 - 324  

  Oddział 3. Sąd konkursowy ......................................................................... art. 335 – 337 

  Oddział 4. Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony .......................... art. 338 – 353 

  Oddział 5.  Zakończenie konkursu ............................................................... art. 354 - 358 

 Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi............... art. 359 - 361    

Dział  V. Zamówienia sektorowe ............................................................................. art. 362 - 394 

 Rozdział 1. Zakres zastosowania ..................................................................... art. 362 – 368 

 Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne ............................................... art. 369 – 370 

 Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców ........................................... art. 371 – 375 

 Rozdział 4. Tryby udzielenia zamówienia sektorowego ................................... art. 376 - 388 

Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień                         

sektorowych ......................................................................................... art. 389 – 392 

Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego ...................... art. 393 – 394 

Dział  VI. Zamówienia w dziedzinach obronności   i bezpieczeństwa art. 395 - 430 

 Rozdział 1. Zakres zastosowania ..................................................................... art. 395 - 398 

Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa  ................................................................ art. 399 - 409 

Rozdział 3. Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności                                                      

i bezpieczeństwa ................................................................................... art. 410 – 421 

Rozdział 4. Umowa ramowa ........................................................................... art. 422 

Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa .................................... art. 423 - 430 

Dział  VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej  wykonanie ................... art. 431 - 465 
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 Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ art. 431 – 448 

 Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .............................. art. 449 – 453 

 Rozdział 3. Zmiana umowy ............................................................................ art. 454 – 455 

 Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie ............................. art. 456 – 461 

 Rozdział 5. Podwykonawstwo ........................................................................ art. 462 - 465 

Dział  VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.............................. art. 466 - 504 

 Rozdział 1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ........................................... art. 466 – 472 

 Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza ............................................................ art. 473 - 492 

  Oddział 1. Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej .............................. art. 473 – 486 

  Oddział 2. Zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej ............................ art. 487 – 492 

 Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych .............. art. 493 -499 

 Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych ......................................................... art. 500 - 504 

Dział  IX. Środki ochrony prawnej ............................................................................ art. 505 – 590 

 Rozdział 1. Przepisy wspólne .......................................................................... art. 505 

 Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze ........................................................... art. 506 - 578 

  Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... art. 506 – 512 

  Oddział 2. Odwołanie .................................................................................. art. 513 – 520 

  Oddział 3. Odpowiedź na odwołanie .......................................................... art. 521 – 523 

  Oddział 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego ........................ art.524 – 527 

  Oddział 5. Odrzucenie odwołania ............................................................... art. 528 – 530 

  Oddział 6. Dowody ...................................................................................... art. 531 – 543 

  Oddział 7. Rozpoznanie odwołania ............................................................. art. 544 – 547 
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  Oddział 8. Rozprawa .................................................................................... art. 548 – 551 

  Oddział 9. Orzeczenia Izby ........................................................................... art. 552 – 568 

  Oddział 10. Protokół .................................................................................... art. 569 – 572 

  Oddział 11. Koszty postępowania odwoławczego ....................................... art. 573 – 576 

  Oddział 12. Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ... art. 577 - 578 

 Rozdział 3. Postępowanie skargowe ............................................................... art. 579 - 590 

Dział  X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów .......................................................... art. 591 – 595 

Dział  XI. Kontrola udzielania zamówień publicznych ............................................... art. 596 – 617 

 Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ art. 596 – 602 

 Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ........................... art. 603 - 617 

  Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... art. 603 – 606 

  Oddział 2. Kontrola doraźna ........................................................................ art. 607 – 612 

  Oddział 3. Kontrola uprzednia ..................................................................... art. 613 - 617 

Dział  XII. Przepisy o karach pieniężnych .................................................................. art. 618 – 622 

Dział  XIII. Przepis końcowy..................................................................................... art. 623 
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Renata Niemczyk 

Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 
Wartość i opis przedmiotu zamówienia, kryteria ocen, waloryzacja – 

porównanie nowego porządku prawnego z tracącym ważność 
w grudniu 2020 r. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych o której 
mówi się ostatnio bardzo wiele w środowisku budowlanych. Ustawa jest bardzo obszerna – zawiera 
ponad 600 artykułów, gdy tymczasem ustawa z 29 stycznia 2004 r., która jeszcze nadal obowiązuje 
niewiele ponad 200. 
 
Czy nowe regulacje będą bardziej czytelne i przyjazne dla stron i uczestników procesu 
inwestycyjnego finansowanego ze środków publicznych okaże się w trakcie ich stosowania. Na razie 
wszystko wskazuje, że przepisy pomimo, że jest ich wiele, są bardziej przejrzyste poprzez ich 
tematyczne uporządkowanie. Dotychczasowa ustawa była wielokrotnie nowelizowana w miarę 
coraz to większych doświadczeń w obszarze gospodarowania środkami publicznymi, w miarę 
rozwoju gospodarki wolnorynkowej oraz ewoluujących przepisów unijnych, co zaskutkowało 
brakiem spójności i ułomnością regulacji. 
 
Usystematyzowanie przepisów z dostosowaniem do dyrektyw unijnych było istotnym zagadnieniem 
ale zmianom przyświecały również inne czynniki. Mianowicie potrzeba zwiększenia efektywności 
zarządzania procesem udzielania zamówień publicznych poprzez uproszczenie procedur ich 
udzielania oraz zainteresowanie zamawiających: 

 innymi trybami niż przetarg nieograniczony czy udzielanie zamówień z wolnej ręki,  

 kryterium efektywności ekonomicznej w cyklu życia produktów, usług czy robót budowlanych a nie 

tylko kryterium ceny. 

 
W związku z tym, że niniejszy artykuł dedykowany jest kosztorysantom, poniżej zestawiono blokami 
tematycznymi zagadnienia dotyczące szeroko pojętego obszaru kalkulacji.  

 

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA 
 

W obecnie obowiązującej ustawie zagadnienie szacowania wartości zamówienia robót 
budowlanych reguluje artykuł 33, w nowej art. 34. 
 

Zaakcentowania wymaga przede wszystkim nadanie szacowaniu wartości zamówienia wyższej rangi 
od dotychczasowej, poprzez stworzenie wyodrębnionego Rozdziału 5 – „Szacowanie wartości 
zamówienia” w Dziale I – „Przepisy ogólne”, bowiem do tej pory można było odnieść wrażenie, że 
niezmiernie istotne zagadnienie inwestorskiej kalkulacji przewijało się mimochodem w przepisach 
dotyczących „Przygotowania postępowania” – Rozdział 2. 
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Tak też “mimochodem” było traktowane przez zamawiających, szczególnie w okresie wysokiej 
konkurencyjności wśród wykonawców, kiedy ich oferty były znacznie niższe od budżetów 
zamawiających przeznaczonych na konkretne roboty budowlane czy przedsięwzięcie inwestycyjne.   
 

Obecnie szereg postępowań o dzielenie zamówienia publicznego jest unieważnianych na skutek 
wygórowanych oczekiwań oferentów, znacznie wyższych od możliwości finansowych 
zamawiających, przez co szacowanie wartości zamówienia stało się tematem wiodącym 
w środowisku budowlanych i co m.in. wpłynęło na  wyodrębnienie tej tematyki w ustawie.     
       
Analizując dalej nowe przepisy stwierdzić należy, że praktycznie w tym bloku tematycznym  nie ma 
większych zmian za wyjątkiem porządkowych do których można zaliczyć opisaną poniżej. 
Mianowicie, obecnie kosztorys inwestorski sporządza się na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej, gdy tymczasem w nowych przepisach kosztorys inwestorski sporządza się na 
podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 

Jest to niewielka zmiana, ale dla kosztorysantów istotna. Z uwagi na harmonogram procesu 
projektowania, kosztorys inwestorski powinien być opracowywany  pod koniec tego procesu, kiedy 
jest już przygotowana, ostateczna dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, o czym stanowią nowe przepisy.  
 

Tymczasem projektanci utożsamiają termin zakończenia procesu projektowego z terminem 
opracowania dokumentacji projektowej nie przewidując już czasu na sporządzenie kosztorysu 
inwestorskiego i specyfikacji technicznych. Traktując te dokumenty jako mało ważne, sporządzane li 
tylko dla potrzeb spełnienia wymogów ustawy, wywierają presje na kosztorysantach 
opracowywania ich równolegle z dokumentacją projektową. 
 

Stąd też, z pospiechu i braku ostatecznych rozwiązań projektowych na moment kalkulacji 
kosztorysowej dokumenty te często są niespójne i obarczone wadami, co wynika z przyjętych przez 
projektantów procedur a nie z niskich kwalifikacji kosztorysantów. Być może inne ujęcie tej 
problematyki w ustawie pozwoli zmienić podejście projektantów w tym względzie. 
 

W obu ustawach widnieje delegacja dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
 

Pod rządami obecnej ustawy wydane były dwa rozporządzenia regulujące tą problematykę: 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Rozporządzenia te przetrwały bez zmian do dnia dzisiejszego pomimo ewoluowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i innych przepisów z nimi powiązanych. 

Ten fakt dostrzegło Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, które wprowadziło na rynek w 2017 r. II 
wydanie publikacji pt. “Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych”. W stosunku do wydania 
pierwszego z 2005 r. rozszerzono wydawnictwo o nową formułę kalkulacji kosztorysowej, agregację robót 
oraz elektroniczne aspekty kosztorysowania. Uzupełniono również i ujednolicono opis zasad sporządzania 
przedmiaru robót, kosztorysów oraz formuł kalkulacji kosztorysowej jak również  uwzględniono szereg 
wzorców  do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji kosztowej. 

Tak więc spodziewać się należy, że po wejściu w życie nowej ustawy ukażą się również rozporządzenia 
adekwatne do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, być może uwzględniające propozycje 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  

Poniżej przytoczono przepisy dotychczasowej i nowej ustawy Pzp dotyczące wartości zamówienia. 

  
 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
 Art.33.1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na 
podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane; 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

 Art. 34. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186, 
1309, 1524, 1696 i 1712); 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót.  
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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

Opis przedmiotu zamówienia uregulowany był do tej pory w art. 29-31 ustawy Pzp, gdy tymczasem 
obecnie znajduje odzwierciedlenie w art. 99-103 ustawy. 
 
Podobnie jak w przypadku szacowaniu wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia doczekał 
się wyodrębnionego zakresu. Obecnie przepisy te znajdują się w Oddziale 4 w Rozdziale 1 – 
„Przygotowanie postępowania”.  
 
Praktycznie sens przepisów pozostał taki sam lecz one same zostały przedstawione w bardziej 
syntetycznej formie poprawiającej czytelność zapisów. 
 
W dalszym ciągu, co często jest znacznym utrudnieniem dla projektantów i kosztorysantów lecz 
przeciwdziała nieuczciwej konkurencji,  nie można opisywać przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu co 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.   
 
Pozostaje zatem nadal opisać przedmiot zamówienia poprzez: 

 parametry wydajnościowe czy wymagania dotyczące funkcjonalności, 

 cechy materiału czy produktu opisane w przywołanych w postępowaniu normach 
(przywołana istniejąca norma czy inny dokument staje się dokumentem zamówienia i nie 
wymaga już powtórzenia w treści dokumentacji przetargowej), lub też 

 opis łączący obie wyżej opisane metody. 
 
Zachowano również obowiązującą regulację, zgodnie z którą Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych za pomocą programu funkcjonalno-
użytkowego. Dokumenty te określone zostaną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
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RAŻĄCO  NISKA  CENA 
 

W nowej ustawie rozgraniczono czynności związane z: 

 badaniem i oceną ofert – Rozdział 5 – Ocena ofert (art. 223-226), oraz z 

 wyborem najkorzystniejszej oferty – Rozdział 7 – Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 – 
253). 

 
Do tej pory wszystkie czynności dotyczące oceny i wyboru oferty skumulowane były w 4 Rozdziale – 
Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
Poza tym nowe przepisy są podobne do wcześniejszych a zmiany w art.226 dotyczącym podstaw 
odrzucenia oferty wynikają  z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  czy są 
konsekwencją innych zmian w ustawie Pzp. 
 
W związku z tym, że czytelnikami tego artykułu są głównie kosztorysanci poniżej omówiono drobne 
zmiany dotyczące tematyki rażąco niskiej ceny. 
 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości, zamawiający obecnie musi żądać od 
wykonawcy wyjaśnień a nie tylko zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jak było do tej pory (art. 224, 
ust.1 nowej ustawy). Poprawiony zapis ma swoistą wymowę podbijającą bezwarunkową 
konieczność wystąpienia do Wykonawcy o wyjaśnienia.  
 
Wydaje się, że w ślad za tą zmianą powinna iść następna w art. 224, ust.2, pkt 1, a mianowicie, że w 
przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 
powiększonej o należny podatek…zamawiający również powinien żądać wyjaśnień. Tymczasem 
pozostał zwrot : “zwraca się o udzielenie wyjaśnień”. 
 
Poza tym należy zwrócić uwagę, że w artykule tym doprecyzowano zagadnienie obliczania średniej 
arytmetycznej. Przepis ten zawsze budził wątpliwości – czy średnią należy obliczać ze wszystkich 
złożonych ofert czy tylko z tych które nie podlegały odrzuceniu. W nowej ustawie wyartykułowano 
wyraźnie, że średnią oblicza się dla ofert, które nie zostały odrzucone. 
 
W punkcie 3 tego samego artykułu przebudowano i poszerzono katalog dotyczący wyjaśnień w 
sprawie złożenia ofert z rażąco niską ceną co ma pomóc zamawiającym w analizie ofert z niskimi 
wynagrodzeniami. 
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Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 
Art. 90.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 
w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, 
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z2018r. poz.2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, 

w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie zart.35ust.1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.1, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

Art. 224. 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich 
istotnych części składowych. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z 
realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2177) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 
zamówienie; 
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5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w 
którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska; 

wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

KRYTERIA  WYBORU OFERT 

Tematyka dotycząca kryteriów wyboru ofert była i jest nadal w Rozdziale - Wybór najkorzystniejszej oferty, z 
tą różnicą, że w ustawie jeszcze obowiązującej główne założenia można znaleźć w Rozdziale 4, a w ustawie, 
która będzie dopiero obowiązywała w Rozdziale 7, w Dziale II pt. „Postępowanie o udzielenie zamówienia 
klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”. 

Ustawa w nowym brzmieniu wyraźnie podbija kryterium jakości, za które należy uznać wg art. 242, ust. 2: 
jakość, aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, aspekty innowacyjne, organizację, kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie, serwis posprzedażny, pomoc techniczną, warunki dostawy, okres realizacji.  
 
Zgodnie z art. 239 i 240 ustawy, zamawiający będzie wybierał najkorzystniejszą ofertę przedstawiającą 
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę z najniższą ceną lub kosztem. 

Tak więc nowa ustawa dzieli kryteria na: cenowe, kosztowe i jakościowe. Mając powyższe na uwadze 
wątpliwości może budzić kryterium często przyjmowane przez zamawiających celem spełnienia li tylko 
wymogów ustawy, a mianowicie termin zapłaty. Takie kryterium bowiem nie kwalifikuje się, ani do 
kryteriów cenowych, ani kosztowych czy jakościowych. 

Dyskusyjne jest również kryterium skrócenia czasu realizacji wykonania robót budowlanych, które często 
przewija się w ogłaszanych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych.  Skrócenie terminu realizacji 
to, moim zdaniem czynnik wpływający negatywnie na jakość wykonania robót, podobnie jak proponowane, 
niskie wynagrodzenie. Co prawda w art. 242, ust. 2, który zawiera katalog kryteriów jakościowych, 
wymieniony jest w punkcie 6 okres realizacji ale należy przypuszczać analizując sformułowanie tego punktu, 
że dotyczy bardziej dostaw niż robót budowlanych. 

Komentarza wymaga również art. 242, ust. 2, punkt 5 dotyczący organizacji, kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wg ustawodawcy – cytat z uzasadnienia do 
ustawy Pzp - ”jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, podobnie jak w 
dotychczasowym stanie prawnym, to mają charakter przedmiotowy odnoszący się do jakości usługi 
oferowanej przez wykonawcę i nie narusza to ogólnej zasady dotyczącej zakazu odnoszenia kryteriów oceny 
ofert do właściwości wykonawcy”. 

W nowej ustawie pozostawiono zasadniczo regulacje odnoszące się do kryterium kosztów i rachunku 
kosztów cyklu życia doprecyzowując jedynie zapisy dotyczące kosztów przypisywanych ekologicznym 
efektom zewnętrznym oraz decydując, że w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 
stanie się obowiązkowa wspólna metoda obliczania kosztów cyklu życia, oszacowanie tych kosztów będzie 
dokonywane z zastosowaniem tej metody.  

Podkreślenia wymaga jeszcze jeden aspekt związany z kryteriami wyboru ofert.  Nowa ustawa podtrzymała 
ograniczenie dotyczące korzystania tylko i wyłącznie z kryterium cenowego stanowiąc, że zamawiający 
publiczni oraz ich związki, mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako 
kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania 
jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. 
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Drugie, które polegało na tym, że zamawiający w załączniku do protokołu wykazałby w jaki sposób zostały 
uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (aktualny wymóg ustawy Pzp – art.91, ust. 
2a) zniknęło z nowej ustawy. 

Jest to moim zdaniem znacząca zmiana. W budownictwie, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane 
kryteria jakościowe określone przez parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne 
praktycznie nie mają racji bytu ponieważ zamawiający dysponują szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia w postaci dokumentacji projektowej. Co najwyżej mogą stanowić kryterium w procedurze 
zaprojektuj i wybuduj, kiedy wykonawca proponuje rozwiązania projektowe.  

Przy postępowaniu o udzielenia zamówienia na roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej 
zamawiający z konieczności obecnie wybierają kryteria z grupy społecznych, środowiskowych, 
organizacyjnych. Najczęściej przyjmowane to: termin gwarancji i termin zakończenia robót. Takie działanie 
jest asekuracyjne ale trudno znaleźć zamówienie publiczne w którym zamawiający w załączniku do 
protokołu wykazałby w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu 
życia (aktualny wymóg ustawy Pzp – art.91, ust. 2a). Ten temat, z powodu braku przykładów i braku 
doświadczenia zamawiających jest skrupulatnie pomijany w procedurach udzielania zamówień publicznych.  

W nowej ustawie, jak widać,  nie ma już obowiązku wskazywania w protokole czy załączniku do niego w jaki 
sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia więc żeby cenę ustanowić 
jako jedyne kryterium czy kryterium o wadze przekraczającej 60% należy określić jedynie w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów 
składających się na przedmiot zamówienia. Moim zdaniem ten warunek jest spełniony przy udzielaniu 
zamówień na roboty budowlane poprzez opis przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji 
projektowej w skład której wchodzi m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót. 
  

Poniżej zestawiono wybrane, podstawowe przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert pochodzące z obu 
ustaw.    

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Art. 2  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 
przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż 
cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo 

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

Art. 91.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, 
w szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 
4) aspekty innowacyjne; 
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli 

mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy 
oraz czas dostawy lub okres realizacji. 
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2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako 
jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 
zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w 
załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z 
wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. 
2b. Zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ 
określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena. 
 
2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, 
które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do 
poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet 
jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 
 
2d. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 
informacji przedstawianych przez wykonawców. 
 
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

 
3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
3b. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. 
 
3c. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty: 

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z: 
a) nabyciem, 
b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów, 
c) utrzymaniem, 
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót 
budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane 
złagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować. 

 
3d. W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu 
życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić 
wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. 

 
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub 
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie 
można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
5a. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany 
jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę: 

1) z niższym kosztem nabycia albo 
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia–jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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Art. 247. 1. W ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia zamawiający określa wagę, jaką przypisuje 
każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny. 

2. Wagi przypisane każdemu z kryteriów mogą być wyrażone za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością 
maksymalną. 

Art. 248. 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 
ceną lub najniższym kosztem. 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę lub koszt. 

Art. 249. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, 
nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

Art. 250. 1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt 
rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę: 

1)     z niższym kosztem nabycia albo 
2)     z niższymi innymi kosztami cyklu życia 
‒ pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania w dokumentach zamówienia. 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych zawierających nowy koszt nabycia, w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

Art. 251. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. 
 
Art. 239. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w dokumentach zamówienia. 
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości 
do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. 

Art. 242. 1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 

1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 

2) ceny lub kosztu. 

2. Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do: 

1) jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak 
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

2) aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1; 

3) aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia; 

4) aspektów innowacyjnych; 

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas 
dostawy, oraz okresu realizacji. 
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3. Ofertę najkorzystniejszą wybiera się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych jeżeli, w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy lub decyzje właściwych organów, cena lub koszt są stałe. 

Art. 245. 1. Kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu 
życia. 

2. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w 
czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych. 

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności koszty: 

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z: 

a) nabyciem, 

b) użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów, 

c) utrzymaniem, 

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty rozbiórki i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, usługą lub robotami 
budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, w 
szczególności koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z 
łagodzeniem zmian klimatu. 

4. W przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia, w dokumentach zamówienia określa 
się dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów 
cyklu życia na podstawie tych danych. 

5. Metoda szacowania kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym musi spełniać łącznie 
następujące warunki: 

1) opierać się na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących; 

2) być dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron; 

3) zapewniać, aby dostarczanie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie było 
nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia 
Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, 
których stroną jest Unia Europejska. 

6. W przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, określonych w załączniku XIII do dyrektywy 
2014/24/UE, stanie się obowiązkowa wspólna metoda obliczania kosztów cyklu życia, oszacowanie kosztów cyklu 
życia jest dokonywane z zastosowaniem tej metody. 

7. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, uwzględniających koszty określone 
w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia 
ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. 

Art. 246. 1. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako 
jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

2. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, mogą zastosować kryterium ceny jako 
jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot 
zamówienia. 
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WALORYZACJA  WYNAGRODZENIA 
 
Pod rządami dotychczasowej ustawy Pzp, postanowienia dotyczące umów o roboty budowlane są 
bardzo restrykcyjne, bez względu na wielkość zamówienia i rodzaj robót. Uwidacznia się to przede 
wszystkim w wysokości kar którymi obarcza się wykonawcę i przerzucanie na niego 
odpowiedzialności za wszelkie ryzyka mogące się ujawnić w trakcie procesu inwestycyjnego, nawet 
te, które powinny dotyczyć zamawiającego. 
Efektem jest spadek  efektywności wydatkowania środków publicznych z uwagi na wyższe 
wynagrodzenia proponowane przez wykonawców mające pokryć potencjalne ryzyka oraz spadek 
konkurencyjności wśród oferentów przejawiający się rezygnacją szeregu wykonawców z wzięcia 
udziału w postępowaniu obarczonym za dużymi wymogami.  
W związku z powyższym, w nowej ustawie przyjęto rozwiązania mające za zadanie osłabienie 
zjawiska jednostronności umów poprzez wskazanie: 

 zakazanych postanowień umownych,  

 obligatoryjnych postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia, płatności częściowych czy 

zaliczek.  

Przy ustawie Pzp z 2004 r. istniała możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ale była 
obwarowana poprzez art.144, ust.1. Obecnie obowiązkowo, jeżeli umowa o roboty budowlane 
będzie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia dotyczące m.in. 
zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439, ust.1). 
W ust. 2 art. 439 wskazano elementy, które winny być uwzględnione przy waloryzacji 
wynagrodzenia,  mianowicie: 
1) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniających stronę do żądania zmiany 
wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. Zauważyć należy, że 
ustawa nie określa żadnego minimalnego progu w tym zakresie i możliwe jest waloryzowanie 
wynagrodzenia od nawet zerowego poziomu. W umowie musi być też określony początkowy termin 
ustalenia zmiany wynagrodzenia, który będzie początkowym punktem odniesienia. 
2) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności 
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub 
kosztów. 

Jak wskazuje analiza tych przepisów, zmiana wynagrodzenia może być przeprowadzona również w 
oparciu o wskaźniki zmian cen pochodzące z wydawnictw publikowanych, ogólnie dostępnych na 
rynku. 
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny na koszty wykonania zamówienia oraz okresów, w 
których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy. 
Zamawiający określi zatem, jak wyliczona zgodnie z pkt 2  zmiana ceny wpłynęła na sytuację 
wykonawcy i jak obliczyć w związku z tym jego nowe wynagrodzenie. 
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający.  

 



 

 

Strona 31 
 

 
 
 

Wymienione elementy mają ułatwić zamawiającym konstruowanie przejrzystych postanowień 
umownych, lecz określa je zamawiający w zależności od rodzaju i cech charakterystycznych 
zamówienia. To zamawiający podaje, które materiały i które koszty będą podlegały waloryzacji, w 
oparciu o które podstawy nastąpi zmiana cen, jakie są możliwości finansowe zamawiającego w 
zakresie zmiany wynagrodzenia.  
Zauważyć należy, że zgodnie z art. 439, ust. 4 przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się 
jej wzrost jak i jej obniżenie. Jest to istotne postanowienie, które będzie działało w obie strony – w 
zależności od sytuacji może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, co jest 
równoznaczne z rozłożeniem ryzyka z tytułu zmian cen na rynku równo po stronie zamawiającego i 
wykonawcy.  
Tak więc w świetle nowych przepisów wykonawca powinien być przygotowany, że w okresie 
dekoniunktury, kiedy ceny na rynku będą wykazywały tendencję spadkową, jego wynagrodzenie 
może zostać zmniejszone. 
Ponadto w ust. 5 ustawodawca nakłada na wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało zmienione 
zobowiązanie do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów  lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki: 
- przedmiotem umowy będą roboty budowlane lub usługi, 

- okres obowiązywania umowy przekroczy 12 miesięcy.  

Reasumując zmiany z zakresu waloryzacji wynagrodzenia są znaczące i korzystne dla wykonawców i 
podwykonawców. 
Poniżej zestawiono ciekawsze artykuły z zakresu waloryzacji. 
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Art. 142. 5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

Art. 144.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian; 

2) 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: 
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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; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
lub umowie ramowej; 

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

Art. 436. Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane 
terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, 
tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione 
obiektywną przyczyną; 

2) warunki zapłaty wynagrodzenia; 

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; 

4) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy: 

a) wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5, 

b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 
z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Art. 439. 1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 
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a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz 
określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, 
obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez 
wykonawcę, zgodnie z ust. 2. 

4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1–3, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

Art. 455. 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, 
które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli 
spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 
1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1; 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót 
budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 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 wyposażenia, usług lub 
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 
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c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość 

zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a 
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują 
zmiany ogólnego charakteru umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 

2) po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość 
zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 
2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


