
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteriami oceny ofert jest cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.  

W 2013 r. w przetargach unijnych cenę zastosowano jako jedyne kryterium oceny ofert w 92% przypadków.  

Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014 r. poszerzyła pozacenowy, otwarty katalog kryteriów oceny ofert. Przykładowo, 
jako kryterium oceny ofert wskazuje się: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty 
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty 
eksploatacji.   

Mimo, iż nowelizacja PZP miała rozwiązać problem związany z wyborem ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, 
zgodnie z rekomendacją UZP (wydaną po wejściu w życie nowelizacji) cena w dalszym ciągu powinna stanowić 
podstawowe i najważniejsze kryterium udzielenia zamówienia.  

 

 

Po nowelizacji PZP cena może być jedynym kryterium oceny ofert w ściśle określonych przypadkach, 
tj. gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.  

Jeśli jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne będą chciały zastosować cenę 
jako jedyne kryterium oceny ofert, będą musiały w załączniku do protokołu postępowania wykazać, w jaki sposób 
zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu 
zamówienia.  

Nowa regulacja, mimo że pozytywna, nie uchroni przed iluzorycznym wykorzystywaniem przez zamawiających 
innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający wciąż będą mogli np. przyznawać cenie 90% wartości oceny ofert, bądź 
też ustalać parametry techniczne jako kryterium oceny ofert w taki sposób, że zasadniczo każdy potencjalny 
wykonawcy będzie w stanie je spełnić. 

Cena jest również jedynym możliwym kryterium wyboru ocen w zamówieniach dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa. 

 

 

Szczególne kryteria oceny ofert ustawodawca przewidział dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  
oraz na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N.  

Kryterium oceny ofert w zamówieniach obronnych może być również np. koszt cyklu życia produktu, 
rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność 
oraz właściwości operacyjne (kryteria te nie są obowiązkowe). 

W przypadku zamówień na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N inne niż cena obowiązkowe 
kryteria oceny ofert takie jak: zużycie energii, emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: 
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 
niektórych rodzajów zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

  Zamówienia Publiczne  

Kryteria szczególne 

Monika Kucharczyk 
Radca prawny, Szef Zespołu 
Prawa Zamówień Publicznych 

monika.kucharczyk@twobirds.com 
tel. 22 583 79 00 

 

 

 

Kryteria oceny ofert 11/2014 

Katalog otwarty 

Tylko cena 

Materiał przygotowany wyłącznie w celu poinformowania Państwa 
o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi porady prawnej 
dotyczącej konkretnej sytuacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z warszawskim biurem Bird & Bird. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać 
newslettera, prosimy o email na adres: kancelaria@twobirds.com 
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