




1. Zmiany związane z kryteriami 
oceny ofert 

60%

40%,



Zalety 



Zagrożenia

• 60% cena 

• 40% pozostałe kryteria jak: 

a) okres gwarancji i rękojmi – wynoszący najczęściej od 5  do 12 lat  - 20%,

b) wysokość kar umownych :  np. 0,5 do 1% dziennie za opóźnienie,  - 10%

c)     skrócenie terminu realizacji – 10%.

2.Kryteria  znacznie obciążające wykonawców - nie stosowane w krajach EU  

Regulacje z KC :

Zgodnie  Art. 568. § 1. KC - Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 
przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania 
rzeczy kupującemu .

3. Brak możliwości stosowania w kryterium oceny ofert kryterium odnoszących się do podmiotu                                  

np. doświadczenia wykonawcy ( czego dowodem jest znaczna ilość rozwiązanych umów ).



Przykład  - Budowa Dzielnicowego Centrum 
Kultury przy ul. Ghandi w W-wie



2. Zasady wykluczania z postępowania

Zasady wykluczania wykonawcy z postępowania ( rozbudowany
katalog podstaw wykluczania na okres od 3 do 5 lat ):

- obligatoryjne - art. 24 ust 1 pkt 12-23
- fakultatywne - art. 24 ust 5 - należy przewidzieć je w ogłoszeniu

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia



Zalety



Zagrożenia 
Rodzaj wykluczenia Zagrożenia 

art. 24 ust 5 pkt 7 
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych

Wykluczenie wykonawcy za niewielkie przewinienie 
np. przez zaniedbanie pracownika .

art. 24  ust 1 pkt 20 
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł 
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

Nierealność wykluczenie nierzetelnego wykonawcy 
– przewlekłość postępowania  dowodowego:

2011  - zaistnienie zdarzenia  tzw „zmowy 
przetargowej”
2014 - wydanie decyzji przez Prezesa UOKiK 
stwierdzającej stosowanie praktyki ograniczającą 
konkurencję
2015 – wyrok sądu podtrzymujący decyzję UOKiK
2016 – odwołanie wykonawcy do wyższej instancji



3. Nierównowaga stron
RODZAJ ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Obowiązki stron Najczęściej:
- przekazanie placu budowy,
- odbiór robót,
- zapłata za wynagrodzenie.

Najczęściej  :
-wyszczególniony katalog obejmujący 
kilkadziesiąt różnorakich obowiązków. 

Rodzaj wynagrodzenia Ryczałt – bez możliwości dodatkowej 
zapłaty.  

Obarczany wszelkimi ryzykami np. 
błędami projektowymi, nienazwanymi 
warunkami terenowo - gruntowymi  etc.

Kary Brak w zapisach umownych możliwości  
stosowania  kar  dla Zamawiającego lub  
katalog symboliczny . 

Szeroki katalog kar w tym 
bezprecedensowe „samo karanie” 
wykonawcy w kryterium oceny ofert. 

Kary za opóźnienia Brak możliwości zmian zapisów np. kary 
„za zwłokę”.

Nagminne stosowanie kar  bez wglądu 
na rodzaj przewinienia ( niekonieczne z 
winy wykonawcy) 




