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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności
intelektualnej lub udzielenia licencji.

USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Krajowa Izba Odwoławcza 
wyrok z 23 czerwca 2010 roku, 

sygnatura akt 1100/10

Zgodnie z regulacją ustawy Pzp Zamawiający powinien zawrzeć w opisie przedmiotu
zamówienia pełną informację o wszystkich czynnikach mających wpływ na
ukształtowanie przez Wykonawców swoich ofert. Tym samym Wykonawcy mają prawo
oczekiwać od Zamawiającego zapewnienia im możliwości uzyskania z treści SIWZ
wszystkich istotnych dla skonstruowania oferty informacji.



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Art. 38.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z 

ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
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Krajowa Izba Odwoławcza 
wyrok z 4 kwietnia 2017 roku, 

sygnatura akt 554/17

NEGOCJOWANIE TREŚCI SIWZ, A WNIOSEK O WYJAŚNIENIE

Nie można jednak tracić z pola praktyki stosowania art. 38 ust. 1 Pzp. W wielu

przypadkach instytucja ta jest nadużywana przez wykonawców, którzy nie tyle

chcą wyjaśnić budzące wątpliwości postanowienia SIWZ, ile dążą do ich

„dopasowania” do swoich możliwości ofertowych. Bywa, że zmierza to do tak

daleko idących zmian SIWZ, że nie może być to kwalifikowane inaczej jak

faktyczne kwestionowanie postanowień SIWZ po upływie terminu na wniesienie

odwołania. Instytucja zadawania pytań́ bywa nadużywana, co prowadzi do

przewlekłości postępowania, ze szkodą dla zamawiającego i naruszeniem zasad

uczciwego konkurowania o zamówienie publiczne.



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM

Art. 58. 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne
niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2a. Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, o ile przewidział to w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2b. Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub
niektóre kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu.
2c. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert
określonych w ogłoszeniu.
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony
ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda, która nie wymienia
konkretnych informacji, jest bezskuteczna.
4. Informacje związane z negocjacjami, w szczególności o wymaganiach oraz o zmianach specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wprowadzonych po kolejnych etapach negocjacji, a także dokumenty i
wyjaśnienia związane z negocjacjami są ̨przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Art. 38.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust.
5 stosuje się odpowiednio.
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.
5. (uchylony)
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.
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Krajowa Izba Odwoławcza 
wyrok z 20 lipca 2017 roku, 

sygnatura akt 1364/17

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zdaniem Izby, odwołujący w sposób nieuzasadniony kwestionuje czynności zamawiającego, albowiem
okoliczności, które podnosił odwołujący, nie mogły i nie naruszały żadnego ze wskazanych w
odwołaniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Stwierdzić bowiem należy, że
uprawnienie nadane zamawiającemu, przepisem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, pozwala zamawiającemu,
w terminie do składania ofert, w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Bez znaczenia jest tutaj okoliczność, czy zmiana dokonana przez
zamawiającego, wywołana została samoistnie w wyniku refleksji zamawiającego, czy w wyniku
działania czynników zewnętrznych. W przedmiotowych sprawach, po terminie na składanie zapytań
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający podjął decyzję, iż wątpliwości
wykonawców mogą mieć znaczenie dla konkurencyjności postępowania. W obydwu przypadkach,
zamawiający mógł pozostawić pytania wykonawców bez odpowiedzi, pozostawiając treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w jej pierwotnym brzmieniu. Jednakże zamawiający w jednym z
przypadków podjął się i odpowiedział na pytania wykonawców w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w
drugim zaś przypadku (gdy wątpliwości wykonawcy wpłynęły po terminie na zadawanie pytań́ – art. 38
ust. 1a ustawy Pzp), podjął decyzję o pozostawieniu tych wątpliwości bez odpowiedzi. Jednakże w celu
zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zdecydował się na
samodzielną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.



Wszystkie materiały szkoleniowe w wersji 

elektronicznej oraz dodatkowe materiały
merytoryczne znajdziesz w EduStrefie

www.apexnet.pl/edustrefa

Dane dostępowe do konta już czekają na Twoim mailu!


