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Warunki zawsze zawsze 1) w post´powaniu prowa- 1) w post´powaniu prowa- przedmiotem za- przedmiotem za- 1) dostawy, us∏ugi lub roboty budow-

zastosowania dzonym uprzednio dzonym uprzednio w try- mówienia sà do- mówienia sà dosta- lane mogà byç Êwiadczone tylko

w trybie przet. nieogran. bie przet. Nieogran. Albo stawy lub us∏ugi  wy powszechnie przez jednego wykonawc´:

albo przet. ogran. nie przet. Ogran. nie zosta∏y powszechnie do- dost´pne o ustalo- a) z przyczyn technicznych o obiek-

zosta∏y z∏o˝one ˝adne z∏o˝one ˝adne oferty lub st´pne o ustalo- nych standardach, tywnym charakterze,

oferty lub wszystkie wszystkie oferty zosta∏y nych standardach jakoÊciowych  b) z przyczyn zwiàzanych z ochro-

oferty zosta∏y odrzucone, odrzucone, a pierwotne jakoÊciowych, a wartoÊç zamó- nà praw wy∏àcznych wynikajà-

a pierwotne warunki warunki zamówienia nie a wartoÊç zamó- wienia nie przekra- cych z odr´bnych przepisów,

zamówienia nie zosta∏y zosta∏y w istotny wienia nie prze- cza 60 000 euro c) w przypadku udzielania zamó-

w istotny sposób zmie- 2) zosta∏ przeprowadzony kracza 60 000 euro wienia w zakresie dzia∏alnoÊci

nione; konkurs, o którym mowa twórczej lub artystycznej;

2) w wyjàtkowych sytua- w art. 99, w którym na- 2) przeprowadzono, o którym mowa

cjach, gdy przedmiotem grodà by∏o zaproszenie do w art. 99, w którym nagrodà by∏o

zamówienia sà roboty negocjacji bez og∏oszenia zaproszenie do negocjacji w trybie

budowlane lub us∏ugi, co najmniej dwóch auto- zamówienia z wolnej r´ki autora

których charakter lub rów wybaranych prac wybranej pracy konkursowej;

zwiàzane z nimi ryzyko konkursowych; 3) ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´

uniemo˝liwia wczeÊ- 3) przedmiotem zamówienia niewynikajàcà z przyczyn le˝à-

niejsze dokonanie ich sà rzeczy wytwarzanane cych po stronie zamawiajàcego, 

wyceny; wy∏àcznie w celach ba- której nie móg∏ on przewidzieç,

3) nie mo˝na z góry okreÊliç dawczych, doÊwiadczal- wymagane jest natychmiastowe

szczegó∏owych cech nych lub rozwojowych, wykonanie zamówienia, a nie

zamawianych us∏ug a nie w celu zapewnienia mo˝na zachowaç terminów okreÊ-

w taki sposób, aby umo- zysku lub pokrycia po- lonych dla innych trybów udziele-

˝liwiç wybór najko- niesionych kosztów badaƒ nia zamówienia;

rzystniejszej oferty; lub rozwoju; 4) w prowadzonych kolejno post´po-

4) przedmiotem zamówie 4) ze wzgl´du na pilnà po- waniach o udzielenie zamówienia,

nia sà roboty budowlane trzeb´ udzielenia zamó- z których co najmniej jedno pro-

prowadzone wy∏àcznie wienia niewynikajàcà wadzone by∏o w trybie przet. nieo-

w celach badawczych, z przyczyn le˝àcych po gran., albo prz. ogran. nie zosta∏y

doÊwiadczalnych lub stronie zamawiajàcego, z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie

rozwojowych, nie w celu której wczeÊniej nie oferty zosta∏y odrzucone, a pier-

zapewnienia zysku lub mo˝na by∏o przewidzieç, wotne warunki zamówienia nie 

pokrycia poniesionych nie mo˝na zachowaç ter- zosta∏y w istotny sposób zmienione;

kosztów badaƒ lub minów okreÊlonych dla 5) w przypadku udzielania dotych-

rozwoju; przetargu nieograniczo- czasowemu wykonawcy us∏ug lub

5) wartoÊç zamówienia nie nego, przet. Ograniczo- robót budowlanych zamówieƒ do-

przekracza wyra˝onej nego lub negocjacji. datkowych, nieobj´tych zamówie-

w z∏otych równowartoÊci z og∏oszeniem. niem podstawowym i nie przekra-

kwoty 60 000 euro. czajàcych ∏àcznie 20% wartoÊci

realizowanego zamówienia, nie- 
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zb´dnych do jego prawid∏owego 

wykonania, których wykonnie

sta∏o si´ konieczne na skutek sytu-

acji niemo˝liwej wczeÊnie do

przewidzenia, je˝eli: 

a) z przyczyn technicznych lub

gospodarczych oddzielenie zamó-

wienia dodatkowego od zamó-

wienia podstawowego wyma-

ga∏oby poniesienia niewspó∏mier-

nie wysokich kosztów, lub

b) wykonanie zamówienia podsta- 

wowego jest uzale˝nione od wy-

konania zamówienia dodatko-

wego;

6) w przypadku udzielania, w okresie

3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy us∏ug lub robót budow-

lanych zamówieƒ uzupe∏niajàcych,

stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% 

wartoÊci zamówienia podstawo-

wego i polegajàcych na powtórze-

niu tego samego rodzaju zamó-

wieƒ, je˝eli zamówienie podsta

wowe zosta∏o udzielone w trybie 

prz. nieogr. lub ogran., a zamówie-

nie uzupe∏niajàce by∏o przewi-

dziane w siwz dla zamówienia pod-

stawowego i dotyczy przedmiotu

zamówienia w niej okreÊlonego;

7) w przypadku udzielania, w okresie 

3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego dotychczasowemu 

wykonawcy dostaw, zamówieƒ 

uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie 

wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamó-

wienia podstawowego i polegajà-

cych na rozszerzeniu dostawy, 

je˝eli zmiana wykonawcy powo-

dowa∏aby koniecznoÊç nabywania 

rzeczy o innych parametrach tech-

nicznych, co powodowa∏oby ko-



ZAMÓWIENIE 
Z WOLNEJ R¢KI

AUKCJA 
ELEKTR.

ZAPYTANIE 
O CEN¢

NEGOCJACJE 
BEZ OG¸OSZENIA

NEGOCJACJE 
Z OG¸OSZENIEM

PRZETARG 
OGRANICZONY

PRZETARG
NIEOGRANICZONY

niecznoÊç niekompatybilnoÊç 

technicznà lub nieproporcjonalnie 

du˝e trudnoÊci techniczne w u˝yt-

kowaniu i dozorze, je˝eli zamó-

wienie podstawowe zosta∏o udzie-

lone w trybie przet. nieogr. lub 

ogran., a zamówienie uzupe∏nia-

jàce by∏o przewidziane w siwz dla 

zamówienia podstawowego i doty

czy przedmiotu zamówienia w niej

okreÊlonego. 

Zgoda UZP Nie Nie Tak, powy˝ej: Tak powy˝ej 60 000 euro Nie Nie Tak, powy˝ej 60 000 euro oprócz 

a) 10 mln euro dla robót zamówieƒ z art. 67 ust. 3

budowlanych,

b) 5 mln euro dla dostaw 

i us∏ug.

Zaproszenie a) do 60 000 euro – tablica 1) Zaprasza si´ do sk∏adania 1) Zaprasza si´ do sk∏adania 1) Wszcz´cie post´powania 1) Wszcz´cie Wszcz´cie post´- Zaprasza si´ wybranà firm´ do nego-

do udzia∏u og∏oszeƒ + internet; wniosków o dopuszczenie wniosków o dopuszczenie nast´puje z chwilà prze- post´powania powania nast´puje cjacji dotyczàcych treÊci przysz∏ej 

w post´po- b) powy˝ej 60 000 euro – do udzia∏u w przetargu do udzia∏u w post´powa- kazania wybranym wy- nast´puje poprzez zamiesz- umowy.

waniu tablica og∏oszeƒ + inter- poprzez publikacj´ og∏o- niu poprzez publikacj´  konawcom zaproszenia z chwilà skie- czenie og∏oszenia

net + BZP; szenia – w taki sam spo- og∏oszenia – w taki sam do negocjacji Liczba za- rowania py- na stronie inter- UWAGA: Zgodnie z art. 68 Najpóê-

c) powy˝ej 5 mln euro dla sób jak w przetargu nie- sposób jak w przetargu proszonych nie mo˝e byç tania o cen´ netowej zamawia- niej z zawarciem umowy wykonawca

robót bud. oraz 130 000 ograniczonym. nieograniczonym. mniejsza ni˝ 5 a dla robót do wybranych jàcego oraz na sk∏ada oÊwiadczenie, o spe∏nianiu 

euro dla dostaw i us∏ug 2) Do sk∏adania ofert zapra- 2) Do negocjacji zaprasza bud. powy˝ej 10 mln euro. wykonawców stronie, na której warunków udzia∏u w post´powaniu, 

dodatkowo w Dzienniku sza si´ imiennie firmy, si´ wykonawców spe∏nia- oraz dostaw i us∏ug powy- i zaproszenia b´dzie prowa- a je˝eli wartoÊç zamówienia prze-

Urz´dowym UE; które spe∏ni∏y warunki jàcych warunki z og∏osze- ˝ej 5 mln euro – 7, chyba ich do sk∏ada- dzona aukcja. kracza 60 000 euro, równie˝ doku-

d) powy˝ej 10 mln euro dla z og∏oszenia. nia w liczbie nie mniejszej ˝e ze wzgl´du na specja- nia ofert. menty potwierdzajàce spe∏nianie 

robót bud. oraz 5 mln ni˝ 5 a dla robót bud. po- listyczny charakter zamó- Liczba zapro- tych warunków.

euro dla dostaw i us∏ug wy˝ej 10 mln euro. oraz wienia liczba wykonaw- szonych nie 

dodatkowo w prasie dostaw i us∏ug powy˝ej ców mogàca je wykonaç mo˝e byç 

ogólnopolskiej. 5 mln euro w liczbie nie jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni˝ 5.

Dla wszystkich wartoÊci, mniejszej ni˝ 7. Je˝eli mniej ni˝ 2. 2) Wraz z zapro-

mo˝na og∏aszaç równie˝ liczba wykonawców spe∏- 2) Do sk∏adania ofert zapra- szeniem prze-

w inny sposób niajàcych warunki jest sza si´ wykonawców, kazuje si´ siwz.

mniejsza zaprasza si´ z którymi by∏y prowa-

wszystkich. Wraz z za- dzone negocjacje.

proszeniem do negocjacji 3) Wraz z zaproszeniem 

przesy∏a si´ siwz. przekazuje si´ siwz.

3) Do sk∏adania ofert zapra-

sza si´ wykonawców, 

z którymi by∏y prowa-

dzone negocjacje.
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Og∏oszenie Obowiàzkowe – powy˝ej Tak – jak w przetargu Tak – jak w przetargu Nie sà og∏aszane bez wzgl´- Nie jest og∏aszane Nie jest og∏aszane Nie jest og∏aszane bez wzgl´du na

w BZP 60 000 euro nieograniczonym nieograniczonym du na wartoÊç zamówienia bez wzgl´du na bez wzgl´du na wartoÊç zamówienia

Poni˝ej 60 000 euro wartoÊç zamówie- wartoÊç zamówie-

mo˝na og∏osiç po uzyska- nia nia

niu zgody UZP

TreÊç 1) Zawarta w art. 41 1) Dotyczàca sk∏adania 1) Dotyczàca sk∏adania 1) TreÊç zaproszenia zawarta 1) Ustawa nie TreÊç og∏oszenia Nie stosuje si´ og∏oszenia bez 

og∏oszenia wniosków o dopuszczenie wniosków o dopuszczenie jest w art. 63 ust. 2. okreÊla treÊci okreÊla art. 75 wzgl´du na wartoÊç zamówienia jak 

do udzia∏u w przetargu do udzia∏u w przetargu 2) SIWZ przekazywana zaproszenia. ust. 2. Nie sto- równie˝ siwz.

okreÊlona jest w art. 48 okreÊlona jest w art. 56 wraz z zaproszeniem do 2) SIWZ przeka- suje si´ siwz

ust. 2. ust. 2. sk∏adania ofert powinna zywana wraz 

2) Do zakwalifikowanych 2) SIWZ przekazywana zawieraç dane zawarte z zaproszeniem

wykonawców przekazuje wraz z zaproszeniem do w art. 36 ust. 1. Nie sto- do sk∏adania 

si´ zaproszenie wraz ze negocjacji powinna za- suje si´ jedynie zapisów ofert powinna 

siwz, o której mowa wieraç dane zawarte o zamówieniach uzupe∏- zawieraç dane 

w art. 36 ust. 1 (nie wy- w art. 36 ust. 1 – nie niajàcych. zawarte 

maga si´ z∏o˝onych we wymaga si´ z∏o˝onych w art. 36 ust. 1. 

wniosku o dopuszczenie we wniosku o dopuszcze- Nie stosuje si´ 

do udzia∏u w przetargu do- nie do udzia∏u w prze- zapisów o za-

kumentów i oÊwiadczeƒ) targu dokumentów mówieniach 

i oÊwiadczeƒ oraz zapi- uzupe∏niajà- 

sów o zamówieniach cych, ofertach 

uzupe∏niajàcych wariantowych, 

3) TreÊç zaproszenia do wadium, zabez-

sk∏adania ofert powinna pieczenia nale-

byç zgodna z art. 59 ust. 2. ˝ytego wyko-

nania umowy. 

Specyfikacja 1) Obowiàzkowa dla Tak jak w przetargu Tak jak w przetargu Tak jak w przetargu Tak jak w prze- Nie stosuje si´ Nie stosuje si´ bez wzgl´du na 

istotnych zamówieƒ powy˝ej nieograniczonym. nieograniczonym niczonym targu nieograni- bez wzgl´du na wartoÊç zamówienia

warunków 6000 euro. czonym wartoÊç zamó-

zamówienia 2) Dla zamówieƒ o wartoÊ- wienia

ciach do 60 000 euro 

nie musi, (ale mo˝e) 

zawieraç danych doty-

czàcych: wadium, walut 

obcych w jakich mogà 

byç prowadzone rozli-

czenia., zabezpieczenia 

nale˝ytego wykonania 

umowy
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Zmiana w spe- Przed up∏ywem terminu do Tak jak w przetargu Przed up∏ywem terminu do Tak jak w przypadku Tak jak w Prze- Tak jak w Prze- Nie dotyczy

cyfikacji/ sk∏adania ofert. Nie mo˝na nieograniczonym sk∏adania ofert. Przed zapro- negocjacji z og∏oszeniem targu Nieograni- targu Nieograni-

zaproszeniu zmieniç warunków stawia- szeniem do sk∏adania ofert czonym czonym

nych wykonawcom oraz mo˝na zmieniç wymagania 

kryteriów oceny ofert. dotyczàce przedmiotu zamó-

wienia, warunki umowy 

oraz kryteria oceny ofert.

Termin 1) W zamówieniach do 1) Terminy sk∏adania 1) Terminy sk∏adania wnios- Nie obowiàzujà minimalne Nie obowiàzujà 1) Termin sk∏ada- Nie dotyczy, nie sk∏ada si´ ofert.

sk∏adania 60 000 euro – 15 dni od wniosków: ków – tak jak w prze- terminy sk∏adania ofert bez minimalne ter- nia wniosków 

ofert dnia og∏oszenia na tablicy – 15 dnia od dnia og∏osze-  targu ograniczonym. wzgl´du na wartoÊç zamó- miny sk∏adania – 15 dni od 

og∏oszeƒ i w internecie nia na tablicy og∏oszeƒ 2) Termin sk∏adania ofert wienia. ofert bez wzgl´du dnia og∏oszenia.

UWAGA: 2) W zamówieniach powy- i w internecie dla zamó- – 10 dni od dnia przeka- na wartoÊç zamó- 2) Termin otwar-

Prezes UZP ˝ej 60 000 euro – 52 dni wieƒ do 60 000 euro, zania zaproszenia do wienia. cia aukcji – 

nie ma od dnia przekazania – 37 dni od dnia przeka- sk∏adania ofert. 5 dni od dnia 

uprawnieƒ og∏oszenia UZP. zania og∏oszenia UZP – przekazania 

do skracania 3) W zamówieniach powy- dla zamówieƒ powy˝ej zaproszenia.

terminów ˝ej 5 mln euro dla robót 60 000 euro ,

i 130 000 euro dla dostaw – 37 dni od dnia przeka-

i us∏ug – 52 dni od dnia zania og∏oszenia do 

przekazania og∏oszenia UOPWE dla zamówieƒ

do UOPWE. powy˝ej 5 mln euro dot. 

4) Je˝eli informacja o zamó- Robót i 130 000 euro 

wieniu zosta∏a wczeÊniej dot. dostaw i us∏ug,

opublikowana (52 dni) – 15 dni od dnia przeka-

jako „plan zamówieƒ” zania UZP lub UOPWE  

(5 mln euro roboty je˝eli zachodzi pilna 

i 750 000 euro dostawy potrzeba udzielenia 

i us∏ugi) termin mo˝na zamówienia.

skróciç do 37 dni. 2) Terminy sk∏adania ofert:

– 7 dni od dnia przekaza-

nia zaproszenia – dla 

zamówieƒ o wartoÊci 

do 60.000 euro,

– 40 dni od dnia przeka-

zania zaproszenia – dla 

zamówieƒ o wartoÊci 

powy˝ej 60.000 euro,

– 26 dni od przekazania 

zaproszenia je˝eli 

informacja o zamówie-

niu zosta∏a wczeÊniej 

opublikowana (52 dni) 

jako „plan zamówieƒ”



ZAMÓWIENIE 
Z WOLNEJ R¢KI

AUKCJA 
ELEKTR.

ZAPYTANIE 
O CEN¢

NEGOCJACJE 
BEZ OG¸OSZENIA

NEGOCJACJE 
Z OG¸OSZENIEM

PRZETARG 
OGRANICZONY

PRZETARG
NIEOGRANICZONY

– 10 dni od przekazania 

zaproszenia je˝eli 

zachodzi pilna potrzeba 

udzielenia zamówienia.

Wadium 1) Powy˝ej 60.000 euro Tak jak w przetargu Tak jak w przetargu Stosowanie wadium bez Nie stosuje si´ Stosowanie Nie stosuje si´

obowiàzkowe. nieograniczonym nieograniczonym wzgl´du na wartoÊç zamó- wadium nie jest 

WysokoÊç 2) Poni˝ej 60 000 EURO wienia nie jest obowiàzkowe. obowiàzkowe.

od 0,5% nieobowiàzkowe.

do 3%

Najmniejsza Nie zaprasza si´. Ofert´ Nie mniej ni˝ 5 a nie wi´cej Nie mniej ni˝ 5 a powy˝ej Nie mniej ni˝ 5 a powy˝ej Nie mniej ni˝ 5. Nie zaprasza si´ 1

liczba ofe- mo˝e z∏o˝yç ka˝dy ni˝ 20, a je˝eli liczba wyko- 10 mln euro (roboty) 10 mln euro (roboty) i 5 mnl Muszà wp∏ynàç wykonawców 

rentów, któ- wykonawca. nawców spe∏niajàcych i 5 mnl euro (dostawy euro (dostawy i us∏ugi) co co najmniej 2 imiennie.

rych trzeba Musi wp∏ynàç co najmniej warunki jest mniejsza ni˝ 5 i us∏ugi) co najmniej 7. najmniej 7. Przy specjalis- oferty nie podle- Muszà wp∏ynàç 

zaprosiç 1 oferta nie podlegajàca zaprasza si´ wszystkich. Je˝eli liczba wykonawców tycznym charakterze zamó- gajàce odrzuceniu co najmniej 2 

odrzuceniu Musi wp∏ynàç co najmniej spe∏niajàcych warunki jest wienia co najmniej 2. wnioski i oferty 

1 wniosek od wykonawcy mniejsza zaprasza si´ Musi wp∏ynàç co najmniej z∏o˝one przez co 

niepodlegajàcego wyklucze- wszystkich. 1 wniosek od wykonawcy najmniej 2 wyko-

niu lub co najmniej 1 oferta Musi wp∏ynàç co najmniej niepodlegajàcego wyklucze- nawców.

nie podlegajàca odrzuceniu. 1 wniosek od wykonawcy niu lub co najmniej 1 oferta 

niepodlegajàcego wyklucze- nie podlegajàca odrzuceniu.

niu lub co najmniej 1 oferta 

nie podlegajàca odrzuceniu.

Negocjacje Nie Nie Tak w trakcie prowadzenia Tak w trakcie prowadzenia Nie Nie Tak

dotyczàce negocjacji. Po z∏o˝eniu negocjacji. Po z∏o˝eniu 

Przedmiot oferty – nie oferty – nie

zamówienia

Negocjacje Nie Nie Nie Tak w trakcie prowadzenia Nie Nie Tak

dotyczàce negocjacji. Po z∏o˝eniu 

ceny oferty – nie

Zasady Najkorzystniejsza oferta Najkorzystniejsza oferta Najkorzystniejsza oferta Najkorzystniejsza oferta Najtaƒsza oferta Najtaƒsza oferta

wyboru oferty


