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Przygotowanie procedury

Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień

Zasada Przełożenie na działanie

Celowe i oszczędne wydatkowanie 
środków

Zamawiający powinien robić rozeznanie rynku oraz zbierać 
i porównywać oferty, aby generować oszczędności. Należy 
także weryfikować potrzeby zakupowe inicjatorów zakupu 
i dbać o to, by zamówienia nie były dzielone. Agregacja 
zakupów pozwala osiągnąć wymierne korzyści.

Uzyskiwanie najlepszego efektu  
z zakładanych środków

W praktyce reguła sprowadza się do tego, że najlepsze to  
nie zawsze najtańsze. Trzeba patrzeć na zakup całościowo.  
Należy zbadać, jaki jest całkowity koszt pozyskania, zain-
stalowania, użytkowania, utrzymywania dostawy/usługi 
na przestrzeni określonego czasu (Total Cost of Ownership 
– TCO). Czasami lepiej wydać więcej przy zakupie, aby 
zaoszczędzić na kosztach eksploatacji i długich ścieżkach 
reklamowania wadliwego sprzętu.

Zastosowanie optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów

Czas pracy osób dokonujących zamówień to wymierny 
koszt dla jednostki zamawiającej. Z tego względu nie 
należy narzucać sobie zbytnich formalności, jeśli nie jest to 
wymagane regulaminami wewnętrznymi. Warto stosować 
elektroniczne środki porozumiewania się, dokonywać 
zakupów przez Internet oraz porównywać ceny za pomocą 
prostych rozeznań rynku. Zawsze należy pytać o rabat lub 
upust. Trzeba też budować relacje z wykonawcami – chętnie 
obniżą cenę, jeśli będą mieli przekonanie, że klient  
(zamawiający) do nich wróci. 

Obowiązek kupowania na tyle szybko, 
aby inni mogli terminowo realizować 
swoje zadania

Warto upraszczać procedury i nie budować skompliko-
wanych regulacji dla zakupu za przysłowiową złotówkę. 
Do pozyskania drobnych zamówień nie należy angażować 
wielu osób. 

Traktowanie wykonawców w sposób 
uczciwy i obiektywny

Aby uniknąć dyskryminacji, trzeba zrobić rozeznanie  
rynku i dbać o stałe powiększanie się bazy wykonawców. 
Podmioty, które w danej organizacji czują się monopolis-
tami, oferują wyższe ceny i „psują” rynek zakupów. 
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Różnice między procedurą krajową a unijną

Procedura krajowa

 y W postępowaniach o tej wartości odwołanie przysługuje wykonaw com wyłącznie wobec określonych 
czyn ności, mianowicie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, procedury z wolnej ręki i zapytania 
o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyklucze-
nia wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

 y Nie ma obowiązku powoływania komisji przetargowej.

 y Decyzje o wyborze trybu innego niż podstawowy (np. z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia) 
podejmuje samodzielnie kierownik zama wiającego po stwierdzeniu, że zachodzą przesłanki, które 
uzasadniają zastosowanie trybu (chodzi o przesłanki wskazane w ustawie Pzp). Nie ma obowiązku 
zawiadamiania prezesa UZP o wyborze trybu. Istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówie-
niach w Biuletynie ZP (oprócz strony internetowej i siedziby).

 y Zamawiający nie musi wymagać od wykonawców dokumentów, które potwierdzą, że spełniają oni 
warunki udziału w postępowaniu, oraz nie musi żądać od wykonawców wadium.

 y Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zama-
wiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówie nia do Biuletynu ZP.

 y Należy sporządzić siwz. 

 y Należy przygotować pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

Procedura unijna

 y Zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców dokumentów, które potwierdzą, że spełniają oni 
warunki udziału w postępowaniu.

 y Zamawiający ma obowiązek powołać komisję przetargową. 

 y Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu do UPUE.

 y W terminie 3 dni od wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki 
zamawiający zawiadamia prezesa UZP o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
zastosowania tego trybu.

 y Zamawiający zawiadamia prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, jeśli według 
niego: zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicz nej, a wykonawca, w termi-
nie, który mu wyznaczył zamawiający, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumie-
niu przepisów o postępo waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 y Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zama-
wiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówie nia do UPUE.

Jednostki, które zastosują poszczególne progi kwotowe

Próg wskazany  
rozporządzeniem 

Jednostki, które zastosują ten próg

Próg 5.186.000 euro 
dla robót budowlanych

Wszyscy zamawiający 
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Przygotowanie procedury

Próg 134.000 euro  
dla dostaw bądź usług

Zamawiający z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów  
o finansach publicznych z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych 
instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, 
dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samo-
rządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej (z wyjątkiem zamówień z obronności i bezpieczeństwa)

Próg 207.000 euro  
dla dostaw lub usług 

Zamawiający inni niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień  
sektorowych i zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Próg 414.000 euro  
dla dostaw lub usług 

Zamawiający sektorowi oraz udzielający zamówienia z dziedziny  
obronności i bezpieczeństwa

Progi wartości zamówień

Ustawowe progi wartości zamówień – po przeliczeniu zgodnie z aktualnym średnim kursem euro, 
stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (kurs euro – 4,2249)

134.000 euro 566.137 zł

207.000 euro 874.554 zł

414.000 euro 1.749.109 zł

5.186.000 euro 21.919.331 zł

Tryby udzielania zamówień

Tryby udzielania zamówień publicznych

konkurencyjne niekonkurencyjne

przetarg  
nieograniczony

przetarg  
ograniczony

zapytanie  
o cenę

licytacja elektroniczna

zamówienie 
z wolnej ręki

negocjacje  
z ogłoszeniem

dialog konkurencyjny

negocjacje bez ogłoszenia
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