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PRZEBIEG POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Ewolucja cenotwórczości w czasie – wstęp do analizy 

przypadku z zakresu zamówień publicznych
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i zamówień publicznych



www.dlapiper.com 124.11.2016

Zamówienia publiczne. System i zasady

 Cel zamówień publicznych: zapewnienie efektywnego wydawania 

środków publicznych

 Uczestnicy rynku zamówień: 

– zamawiający jako gospodarz postępowania

– konkurujący ze sobą wykonawcy (konsorcjum, "podmiot trzeci", 

podwykonawca)

 Kluczowe zasady udzielania zamówień publicznych 

(przeprowadzania postępowań):

– zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania

– zasada proporcjonalności

– zasada przejrzystości

– zasada jawności postępowania
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Etapy modelowego postępowania

0

Przygotowanie 

postepowania –

określenie potrzeb 

zamawiającego

1

Ogłoszenie 

o zamówieniu 

(publiczne)

2

Złożenie 

wniosków 

o dopuszczenie 

/ ofert*

*Tryby jednostopniowe: wykonawcy składają ofertę 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego

*Tryby dwustopniowe: wykonawcy składają wniosek 

o dopuszczenie, tylko zakwalifikowanym przekazywane 

są dalsze informacje. Tylko zakwalifikowani do dalszego 

etapu mogą złożyć ofertę.

3 Otwarcie ofert

4

Wybór 

najkorzystniejszej 

oferty
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Etapy modelowego postępowania … i praktyka

0 Przygotowanie postepowania 

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2 Złożenie wniosków / ofert

3 Otwarcie ofert

4
Wybór najkorzystniejszej 

oferty

 Możliwość doradztwa w postaci dialogu technicznego 

z zamawiającym, co może mieć wpływ na dokumentację

 W toku postępowania możliwość zadawania pytań 

zamawiającemu z prośbą o wyjaśnienie treści 

dokumentacji / SIWZ

 Możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej 

– odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, właściwie 

na każdym etapie postępowania, w tym np.:

– kwestionowanie warunków formalnych przetargu

– kwestionowanie spełnienia wymogów przez konkurenta

– kwestionowanie wyboru oferty konkurenta

 Możliwość unieważnienia postępowania przez 

zamawiającego na każdym etapie, nawet po wyborze 

oferty najkorzystniejszej
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Zamawiający może unieważnić postępowanie tylko w przypadkach wymienionych 

w ustawie. Będą to przede wszystkim następujące okoliczności:

 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

 Środki UE nie zostały przyznane zamawiającemu, który zamierzał 

realizować zadanie ze środków UE;

 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.

Unieważnienie postępowania
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