
 

 

 

Tryb podstawowy udzielania zamówień 

publicznych 

 

WARIANT 3 

Obligatoryjność negocjacji



ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, W KTÓRYM W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY 

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, A NASTĘPNIE ZAMAWIAJĄCY PROWADZI NEGOCJACJE W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT, A PO ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO SKŁADANIA OFERT OSTATECZNYCH (275 PKT 3 USTAWY PZP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ogłoszenie  

o zamówieniu w BZP 

Opis potrzeb  
i wymagań 

 

Składanie i otwarcie ofert 

Negocjacje prowadzi się do czasu 

doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich 

warunków zamówienia podlegających 

negocjacjom  

Zamawiający udostępnia te oferty wraz z 
załącznikami od dnia otwarcia ofert 
ostatecznych 

Zaproszenie do negocjacji wykonawców, 

których oferty nie podlegały odrzuceniu  

Negocjacje 

 (charakter poufny) 

Zaproszenie do składania 

 ofert ostatecznych 

Składanie ofert ostatecznych  

Oferty ostateczne 

 

- określenie przedmiotu zamówienia; 

- opis potrzeb zamawiającego i cechy 

charakterystyczne dostaw, robót budowlanych 

lub usług 

- minimalne wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia lub realizacji zamówienia, 

niepodlegające negocjacjom, które muszą 

spełnić wszystkie oferty; 

- opis kryteriów oceny ofert, którymi 

zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty  

Negocjacje treści ofert: 

1)     nie mogą prowadzić do zmiany 

minimalnych wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia lub realizacji 

zamówienia określonych w opisie potrzeb i 

wymagań; 

2)     mogą dotyczyć warunków zamówienia, 

w celu podniesienia jego efektywności. 

       SWZ 

SWZ nie może zawierać postanowień, które 

prowadzą do zmiany minimalnych 

wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia lub realizacji zamówienia 

określonych w opisie potrzeb i wymagań 

oraz do zmiany istotnych elementów treści 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający odrzuca oferty, które nie 

spełniają minimalnych wymagań dotyczących 

opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji 

zamówienia, określonych przez 

zamawiającego. 

Nie stosuje się  art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 

Pzpustawy Pzp 

Ocena ofert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie  

o zamówieniu w 

BZP 

Zamieszczenie ogłoszenia za pomocą 
formularzy umieszczonych na stronach 
portalu internetowego Urzędu. 

 

Zamawiający może 
dodatkowo przekazać 
ogłoszenie do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.  
 

Zamawiający może dodatkowo 
udostępnić ogłoszenie w inny 
sposób, w szczególności na 
swojej stronie internetowej. 
 

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniach określi Minister właściwy 
do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.  
 

Udostępnienie lub 
przekazanie ogłoszenia w 
sposób, o którym mowa 
wyżej, nie może nastąpić 
przed jego zamieszczeniem 
w BZP. 
 

Zamawiający może zmienić 
ogłoszenie, zamieszczając w 
Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 
 

Wyjaśnienia OPiW 

art.  284 Pzp 

Zebranie w celu 

wyjaśnienia OPiW  

art. 285 Pzp 

Zmiana OPiW art. 

286 ust. 2, ust. 4, 

ust. 7, ust. 8 Pzp 

Opis potrzeb  
i wymagań 

 

Zamawiający  od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP zapewnia, 

na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, 

bezpłatny, pełny, bezpośredni 

i nieograniczony dostęp do OPiW 

- nie krócej niż do dnia udzielenia 

zamówienia.                                 

art. 280 ust. 1 pkt 2 Pzp 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Składanie i otwarcie ofert 

Zamawiający udostępnia te oferty wraz z załącznikami 
dopiero od dnia otwarcia ofert ostatecznych (art. 291 ust. 2  
Pzp)  

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte  (art. 222 ust. 5 Pzp) 

 

*informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach zamawiający 

udostępnia dopiero po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu 

postępowania 

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu 

składania ofert (art. 219 ust. 1 Pzp)  

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie 

terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert (art. 222 ust. 1 Pzp)  

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,       

w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

(art. 222 ust 2 i 3 Pzp). 

Składanie ofert 

Otwarcie ofert 



  

  

Możliwość żądania wyjaśnień - zamawiający może 
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów 

lub oświadczeń (art. 223 ust. 1 Pzp).

Poprawianie w ofercie: 1) oczywistych omyłek 
pisarskich, 2) oczywistych omyłek rachunkowych, 3) 
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 

dokumentami zamówienia, niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty (art. 223 Pzp).

Ocena pod kątem następujących podstaw 
odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 1-7, 15 Pzp

Zamawiający odrzuca oferty, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 

dotyczących opisu przedmiotu zamówienia 
lub realizacji zamówienia, określonych przez 

zamawiającego.

Ocena ofert  
zastosowanie znajdą przepisy  

Rozdziału 5 w Dziale II Pzp z wyjątkiem art. 224 ust. 4 Pzp, art. 225 Pzp,  

art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 Pzp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do negocjacji  

Zamawiający informuje 

równocześnie każdego z 

wykonawców z osobna o: 

1) odrzuceniu jego oferty 

albo 

2) w przypadku, o którym 

mowa w art. 288 ust. 1 Pzp, o 

niezakwalifikowaniu jego 

oferty do negocjacji oraz o 

przyznanej punktacji w każdym 

kryterium oceny oferty i 

łącznej punktacji 

– podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

Zamawiający może 

ograniczyć liczbę 

wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji 

ofert, o ile liczba ta jest 

wystarczająca, aby 

zapewnić konkurencję i 

nie jest mniejsza niż 3. 

Zamawiający wskazuje, 

w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w 

OPiW kryteria oceny 

ofert, które zamierza 

stosować w celu 

ograniczenia liczby 

wykonawców. 

Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, 

zamawiający może kontynuować postępowanie zapraszając do negocjacji 

tych wykonawców albo unieważnia postępowanie. 

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i 

sposób prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały 

one odrzuceniu,  

a jeżeli zamawiający ustalił kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2 Pzp, zaproszenie 

kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria, 

w liczbie ustalonej przez zamawiającego ; 

ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocjacje 
 

Negocjacje treści ofert: 

1)     nie mogą prowadzić do 

zmiany minimalnych wymagań 

dotyczących przedmiotu 

zamówienia lub realizacji 

zamówienia określonych w opisie 

potrzeb i wymagań; 

2)     mogą dotyczyć warunków 

zamówienia, w celu podniesienia 

jego efektywności. 

 

Podczas negocjacji ofert 

zamawiający zapewnia równe 

traktowanie wszystkich 

wykonawców. 

Zamawiający nie udziela 

informacji w sposób, który 

mógłby zapewnić niektórym 

wykonawcom przewagę nad 

innymi wykonawcami. 

Prowadzone negocjacje i oferty, które 

podlegają negocjacjom mają charakter 

poufny. 

Żadna ze stron nie może, bez zgody 

drugiej strony, ujawniać informacji 

technicznych i handlowych związanych 

z negocjacjami (zgoda jest udzielana w 

odniesieniu do konkretnych informacji 

i przed ich ujawnieniem). 

Zamawiający prowadzi 

negocjacje treści ofert 

złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu do 

czasu doprecyzowania lub 

uzupełnienia wszystkich 

warunków zamówienia 

podlegających negocjacjom. 

Po zakończeniu negocjacji, 

zamawiający sporządza SWZ, która 

stanowi doprecyzowanie oraz 

uzupełnienie informacji zawartych 

w opisie potrzeb i wymagań, 

w zakresie, w jakim było to 

przedmiotem negocjacji 

SWZ nie może zawierać postanowień, 

które prowadzą do zmiany minimalnych 

wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia lub realizacji zamówienia 

określonych w opisie potrzeb i wymagań 

oraz do zmiany istotnych elementów 

treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich wykonawców, których oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu nie zostały odrzucone, 

i którzy brali udział w negocjacjach, 

o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich 

do składania ofert ostatecznych 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert ostatecznych  

Zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 
postępowania; 

2) adres strony internetowej, na której jest dostępna SWZ oraz jej 
ewentualne zmiany i wyjaśnienia, a także inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia; 

3) informację o podmiotowych środkach dowodowych, które 
należy załączyć do oferty ostatecznej, jeżeli zamawiający 
przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich 
środków dowodowych na etapie składania ofert ostatecznych; 

4) wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert, jeżeli nie zostały 
one określone w opisie potrzeb i wymagań na wcześniejszym 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) sposób i termin składania ofert ostatecznych oraz język lub 
języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin 
otwarcia ofert ostatecznych. 

 

Zamawiający wyznacza termin na 

złożenie ofert ostatecznych 

z uwzględnieniem złożoności 

zamówienia oraz czasu potrzebnego 

na ich przygotowanie, z tym że termin 

ten w przypadku dostaw i usług nie 

może być krótszy niż 5 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania 

ofert ostatecznych, a w przypadku 

robót budowlanych nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia przekazania 

zaproszenia do składania ofert 

ostatecznych 



 

 

 

 

Oferty ostateczne 

Wybór oferty najkorzystniejszej 

Ocena ofert  
zastosowanie znajdą przepisy  

Rozdziału 5 w Dziale II Pzp 

Do wyboru oferty najkorzystniejszej  

zastosowanie znajdą przepisy Działu III Rozdziału 5  

oraz Działu II Rozdziału 5  Pzp 

 

Zakończenie postępowania  

zastosowanie znajdą przepisy Działu II Rozdziału 8 z wyjątkiem art. 257,264,265 Pzp 

oraz Działu II Rozdziału 5 Pzp 

 

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

podlegających negocjacjom (tj. złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie) (art. 222 ust. 6 Pzp) 

Zamawiający udostępnia oferty podlegające 
negocjacjom wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert 
ostatecznych (art. 291 ust. 2  Pzp)  

Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie 
po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 
dni od dnia otwarcia ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 Pzp)  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1)     nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 

miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2)     cenach lub kosztach zawartych w ofertach. (art. 222 ust. 5 

Pzp) 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 


