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Cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 
wybór oferty najkorzystniejszej – przedstawiającej 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferty z 
najniższą ceną 

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert powoduje, iż 
konkurencja pomiędzy wykonawcami jest ograniczona i 
sprowadza się do zaoferowania najtańszych rozwiązań, 
które, z uwagi na przedmiot zakupu (sprzęt medyczny, 
wyroby medyczne, czy produkty lecznicze) decydują o 
bezpieczeństwie pacjenta - zdrowiu i jakości jego życia 
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 Przepisy prawa zamówień publicznych zawierają różne 

instrumenty pozwalające dokonać wyboru dobrego 

produktu: 

Opis przedmiotu zamówienia - wskazanie oczekiwanych 

parametrów zamawianych produktów 

Warunki udziału w postępowaniu 

Zabezpieczenia umowne 
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 Kontekst europejski 

    Poprzednia dyrektywa klasyczna 2004/18/WE:  

 zamówienia publiczne powinny być udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz 
gwarantujących, że oferty są oceniane w warunkach 
efektywnej konkurencji 

 stosowanie tylko dwóch kryteriów: kryterium najniższej 
ceny, albo kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie 
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Nowa dyrektywa klasyczna 2014/24/UE: 

 obiektywne porównanie relatywnej wartości ofert, 

pozwalające na ustalenie oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie - nacisk na stosowanie kryteriów 

jakościowych - zachęcanie do wybierania takich 

kryteriów, które umożliwią im otrzymanie wysokiej 

jakości produktu 

 państwa członkowskie mogą zabronić stosowania 

wyłącznie ceny lub wyłącznie kosztu bądź też ograniczyć 

stosowanie tych czynników  
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Kryteria pozacenowe mogą np. obejmować: 

 jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne 

i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich 

użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i 

innowacyjne, handel i jego warunki 
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 organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu 

wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w 

przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu 

mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania 

zamówienia 

 serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki 

dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz 

czas dostawy lub okres realizacji.  
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Wyrok TSUE z dnia 4 grudnia 2003 r. (C-448/01): 

 kryteria nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać 

nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup 

dostawców 

 kryteria nie muszą koniecznie odnosić się wyłącznie do 

bezpośrednio ekonomicznie wymiernych (finansowych) 

aspektów ofert, pod warunkiem jednak, że są związane z 

przedmiotem zamówienia 
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 nie zakładają arbitralnego wyboru 

 zamawiający dysponuje swobodą określenia kryteriów 
oceny ofert oraz swobodą określenia ich wagi (znaczenia), 
pod warunkiem że wagi przypisane poszczególnym 
kryteriom służą identyfikacji (wyborowi) oferty 
najkorzystniejszej w świetle przyjętych kryteriów 

 kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku 
postępowania, przez cały czas trwania procedury powinny 
być interpretowane przez zamawiającego w jednakowy 
sposób 
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 każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być 

sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby 

każdy poprawnie/należycie poinformowany oferent, który 

dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w 

jednakowy sposób 

 każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego 

przedmiotu zamówienia (być z nim związane), 
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Kryteria oceny ofert w prawie polskim: 

Wpierw - najkorzystniejszą ofertę jako ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego, albo ofertę z najniższą ceną 
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 Obecnie: najkorzystniejsza oferta to oferta: 

 która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego, w szczególności w przypadku zamówień w 

zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 

przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena 

lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo 

 z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny 

jest cena lub koszt  
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 Ograniczenie stosowania wyłącznie ceny jako kryterium oceny 

ofert - nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2014 r..: 

 Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny 

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz 

ma ustalone standardy jakościowe, a w przypadku zamawiających 

będących jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi, niż 

jednostki sektora finansów publicznych, państwowymi jednostkami 

organizacyjnych nie posiadającymi osobowości prawnej – wykażą w 

jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia 

koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu 

zamówienia 
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 Zgodnie z Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt 

albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 jakość, w tym parametry techniczne, właściwości 

estetyczne i funkcjonalne 

 aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i 

społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

dostępność dla osób niepełnosprawnych lub 

uwzględnianie potrzeb użytkowników 
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 aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna 

przedmiotu zamówienia 

 aspekty innowacyjne 

 organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą 

mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia 

 serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki 

dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz 

czas dostawy lub okres realizacji 
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 Obecnie – Zamawiający (jednostki sektora finansów 

publicznych oraz inne, niże te jednostki, państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz ich 

związki) kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 

60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia 

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 

cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do 

protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie 

przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia 
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Standardy jakościowe - należy patrzeć szerzej na 

przedmiot zamówienia jako całość z uwzględnieniem 

wszystkich cech przedmiotu zamówienia, które są istotne 

dla Zamawiającego z uwagi na jego obiektywne potrzeby 

Na koszt cyklu życia składają się koszty związane z 

nabyciem, użytkowaniem, w szczególności zużycie 

energii i innych zasobów, utrzymaniem oraz wycofaniem 

z eksploatacji 
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 Jakość wg Wikipedii: 

 funkcjonalność: stopień i zakres realizacji oczekiwanych 

funkcji 

praktyczność: komfort użytkowania, łatwość obsługi i 

konserwacji i ich ergonomiczność 

niezawodność: zdolność do pracy bezusterkowej 

 trwałość: okres zachowania cech użytkowych 

bezpieczeństwo użytkowania 
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 Pewnym elementem jakości, jako kryterium oceny ofert, 

mogą stanowić dodatkowe elementy (podkryteria), jak 

innowacyjność kliniczna i technologiczna – rozumiane 

jako możliwość uzyskania dodatkowej korzyści 

zdrowotnej i technologicznej w trakcie wykonywania 

określonej procedury medycznej 
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 Przykładami pozacenowych kryteriów oceny ofert w 

przypadku leków mogą być np. postacie leku, forma jego 

podania, całkowity koszt terapii, czy uwzględnienie 

potrzeb użytkowników poprzez zamówienie leku dla 

kontynuacji terapii 

 kryteria  związane  z cechami opakowania w którym 

znajduje się substancja czynna – blistry perforowane, lub 

posiadanie infuzyjnego systemu bezigłowego, czy też 

kryteria związane z posiadaniem dodatkowych, 

zarejestrowanych i refundowanych wskazań 
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Dziękuję za uwagę  


