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AKTUALNY 
STAN GRY 



NOWELIZACJA PZP – NOWE DYREKTYWY

DYREKTYWA 
KLASYCZNA

DYREKTYWA 
KONCESYJNA

DYREKTYWA 
SEKTOROWA

DYREKTYWA

DYREKTYWA

2014/24
/UE

2014/23
/UE

DYREKTYWA

2014/25
/UE

Termin wdrożenia do polskiego prawa dyrektyw 

unijnych upłynął w dniu 18 kwietnia 2016 r.



CELE ZMIAN – DYREKTYWA 2014/24/UE ORAZ 2014/25/UE

1 2 3

Zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych zarówno po 

stronie zamawiających, 

jak i wykonawców, zwłaszcza 

małych i średnich przedsiębiorstw.

Ujednolicenia procedur 

w poszczególnych państwach 

członkowskich UE i ich znaczne 

uproszczenia w systemie 

zamówień publicznych.

Zachęcenie szerszego grona 

przedsiębiorców do ubiegania się 

o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym wykonawców 

zagranicznych.



PRACE 
W SENACIE

w późniejszym 
terminie wejście 

w życie pozostałych  
przepisów

PROCES LEGISLACYJNY

28 lipca 2016

wejście w życie 
większości

przepisów PZP

1 stycznia 2017

wejście w życie przepisów 
dot. in house, w tym także 

in house na odbiór odpadów

22 czerwca 2016

przyjęcie ustawy 
o zmianie PZP 

uwzględniającej 
poprawki Senatu

9 czerwca 2016

Senat wniósł poprawki 
do ustawy (m.in. przetarg 

na odbiór odpadów z 
terenów niezamieszkanych) 

13 maja 2016

przyjęcie ustawy 
o zmianie PZP przez 

Sejm (in house 
w odpadach)



PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2016, poz. 1020)

NAJWAŻNIESZJE ZMIANY 



1. „KODYFIKACJA” KLASYCZNEGO IN HOUSE 



CZYM JEST IN HOUSE? 

Możliwość powierzenia realizacji zadań 
przez podmioty publiczne (w tym JST) 

„własnym” spółkom z pominięciem 
trybów konkurencyjnych.

ZAMÓWIENIA IN HOUSE



WIELOASPEKTOWOŚĆ



1. „KODYFIKACJA” KLASYCZNEGO IN-HOUSE 

zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

Art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp



1. KLASYCZNY IN-HOUSE – PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA

zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, 
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 
sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 

spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

Art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp

a)



ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej 
dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną 
osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje 

kontrolę, o której mowa w lit. a, 

Art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp

a) 90%

1. KLASYCZNY IN-HOUSE – PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA



w kontrolowanej osobie prawnej
nie ma bezpośredniego udziału 

kapitału prywatnego; 

Art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp

a)

1. KLASYCZNY IN-HOUSE – PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA



2. ZNIESIENIE OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO NA ODBIÓR ODPADÓW 



Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo 
przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

AKTUALNE BRZMIENIE

Art. 6d ucpg

2. ZNIESIENIE OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO NA ODBIÓR ODPADÓW 



Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w art. 6c ucpg, albo zamówienia publicznego na odbieranie

i zagospodarowanie tych odpadów. 

BRZMIENIE OD 1 STYCZNIA 2017

Art. 6d ucpg

2. ZNIESIENIE OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO NA ODBIÓR ODPADÓW 



UCHYLENIE ART. 6E I STOSOWNA ZMIANA ART. 6F

Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie 
gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze 

przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ucpg.

PRZEPIS UCHYLONY

Art. 6d ucpg



UCHYLENIE ART. 6E I STOSOWNA ZMIANA ART. 6F

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie albo
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości określa instalację lub instalacje, w tym RIPOK,
do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady. W
przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te
odpady.

NOWE BRZMIENIE ART. 6F ust. 1a

Art. 6f ucpg



3. ZNIESIENIE TRYBÓW KONKURENCYJNYCH 
ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI RIPOK



UCHYLENIE ART. 3A UCPG 

Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu 
budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do…

ZNIESIENIE TRYBÓW KONKURENCYJNYCH  ZWIĄZANYCH
Z ZAPEWNIENIEM BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI RIPOK

Art. 6d ucpg



UCHYLENIE ART. 3A UCPG 

przeprowadzenia przetargu (…) 

dokonania wyboru podmiotu (…) na zasadach określonych 
w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym 

dokonania wyboru podmiotu (…) na zasadach określony 
w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi 



4. WPROWADZENIE PRZETARGU NA ODBIÓR ODPADÓW 
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH 



4. PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW NIEZAMIESZKANYCH

wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na
odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów.

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa
w art. 6c ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

Art. 6c ust. 2a ucpg



4. PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW NIEZAMIESZKANYCH

Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Art. 6c ust. 2 ucpg



SKUTKI NOWELIZACJI PZP I UCPG
RYNEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  



SKTUKI NOWELIZACJI PZP I UCPG

W praktyce skutki dla poszczególnych uczestników rynku
gospodarki odpadami komunalnymi będą różne, w zależności
od tego jaką rolę pełni dany podmiot.

GMINY 
(ZWIĄZKI 

MIĘDZYGMINNE)

SPÓŁKI 
KOMUNALNE

PRYWATNI 
PRZEDSIĘBIORCY



SKTUKI NOWELIZACJI PZP I UCPG

GMINY  (ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE)

Występowanie gmin ze związków międzygminnych 
- analiza przypadku (np. SELEKT) 

Dwa odrębne systemy?
- zob. nieruchomości zamieszkane/niezamieszkane

Możliwość dalszego przeprowadzania przetargów
- zamówienia in house jako fakultet 



SKTUKI NOWELIZACJI PZP I UCPG

SPÓŁKI KOMUNALNE

Problem 90% działalności 
- co w przypadku odbioru odpadów na podstawie umów

Tryb i forma udzielania zamówień in house

Pomoc publiczna/UOIG
- co z unijnymi regułami konkurencji? 



SKTUKI NOWELIZACJI PZP I UCPG

PODMIOTY PRYWATNE

Kwestia podwykonawstwa 
- obowiązek „osobistego wykonawstwa kluczowych 
części usług lub robót” w ramach in house

Zakaz udziału kapitału prywatnego 
- zakres zakazu w świetle art. 67 ust. 10 pzp

Pacta sunt servanda
- obowiązywanie dotychczasowych umów



WYJĄTKI OD ZAKAZU UDZIAŁU KAPITAŁU PRYWATNEGO

Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 i pkt 14 lit. c nie stosuje się do:

1. osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego
zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym lub

2. udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału
zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów
na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.



KWESTIA PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania
przez wykonawcę:

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach 
zamówienia na dostawy.



KWESTIA PODWYKONAWSTWA

PODWYKONAWSTWO W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ IN HOUSE

Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie
usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest
obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych
usług lub robót..



KWESTIA PODWYKONAWSTWA

BRAK DEFINICJI LEGALNEJ

Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia "kluczowe części zamówienia" jego
ostateczny kształt będzie kształtowało orzecznictwo. Wydaje się przy tym,
że w pewnej mierze będzie tutaj aktualny dorobek judykatury i doktryny, który
odnosi się do tego pojęcia na gruncie art. 36a ust pzp. 2.

Kluczowe części zamówienia będą co do zasady stanowiły roboty budowlane lub
usługi wykonywane w ramach odpowiednio zamówienia na roboty budowlane lub
usługi o charakterze odpłatnym, których wykonanie (ze względu na ich
specyfikę) ma zasadniczy (decydujący) wpływ na wykonanie całości robót
budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.



KWESTIA PODWYKONAWSTWA

Praktyczne zastosowanie art. 36a ust. 2a może
w praktyce prowadzić do wielu sporów interpretacyjnych.

Art. 36a ust. 2 pzp

Co do zasady podwykonawstwo w zakresie zamówień
udzielanych w ramach in house będzie dopuszczalne,
aczkolwiek będzie ono wymagało każdorazowej analizy
na kanwie danego przypadku.



PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM IN HOUSE



Przepis art. 67 ust. 1 pkt 14 wprost dopuszcza możliwość udzielania zamówień
w trybie in house spółkom, których udziałowcami jest kilka jednostek
samorządu terytorialnego przez każdą z tych jednostek o ile spełnione są
określone przesłanki.

WIELOŚĆ UDZIAŁOWCÓW W SPÓŁCE KOMUNALNEJ

CASE STUDY 
PRAKTYCZNE PROBLEMY ZE STOSOWANIEM IN HOUSE W ODPADACH

1) zamawiający wspólnie sprawują nad daną osobą prawną kontrolę, 
która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, 
2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających oraz
3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego.



WIELOŚĆ UDZIAŁOWCÓW W SPÓŁCE KOMUNALNEJ

CASE STUDY 
PRAKTYCZNE PROBLEMY ZE STOSOWANIEM IN HOUSE W ODPADACH

Na czym polega wspólnie sprawowanie kontroli nad
daną osobą prawną?

Przykład: W zarządzie i radzie nadzorczej zasiada mniejsza
liczba członków niż liczba gmin będących udziałowcami
w spółce komunalnej. – czy każdy udziałowiec posiada
w organach osobę będącą jego „bezpośrednim
przedstawicielem”?

Czy in house będzie dopuszczalny w takiej sytuacji? Jeśli tak to kiedy? 



ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW NIEZAMIESZKANYCH

CASE STUDY 
PRAKTYCZNE PROBLEMY ZE STOSOWANIEM IN HOUSE W ODPADACH

Czy odbiór odpadów z terenów niezamieszkanych jest
zadaniem własnym jeżeli nie została podjęta uchwała?

Przykład: Spółka komunalna odbiera odpady z terenów
niezamieszkanych na podstawie odrębnych umów
cywilnoprawnych. Gmina nie podjęła uchwały dot. odbioru
odpadów z tych terenów na podstawie art. 6c ust. 2 ucpg.

Czy taka działalność spółki ogranicza możliwość stosowania in house?



WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW DOT. IN HOUSE



WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW DOT. IN HOUSE

Art. 1 pkt 52 lit. a, pkt 85 lit. a tiret szóste i lit. d 
w zakresie ust. 8-13, pkt 147, pkt 150 lit. b, pkt 
151 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r.

WEJŚCIE W ŻYCIE IN HOUSE



INNE ISTOTNE ZMIANY



1. DOPRECYZOWANIE ZAKRESU PODMIOTOWEGO 



ZAKRES PODMIOTOWY PZP

1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami",
przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio
przez inny podmiot:

Art. 3 ust. 1 pzp



a) finansują je w ponad 50% lub

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio
przez inny podmiot:

ZAKRES PODMIOTOWY PZP

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie
zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;



KWESTIA PODWYKONAWSTWA

„o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach
rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi
strat wynikających z prowadzenia działalności;”

Czy nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pzp daje podstawę
do ograniczenia stosowania pzp przez spółki komunalne?



2. NOWE WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE



NOWE WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE

W związku z obowiązkiem wdrożenia
do polskiego prawa dyrektywy klasycznej
i dyrektywy sektorowej został zmieniony
zakres przedmiotowy ustawy PZP,
tj. wprowadzono nowe wyłączenia.



PRZYKŁADY WYŁĄCZEŃ DODANYCH NOWĄ USTAWĄ

Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są:

usługi prawne: (zob. art. 4 pkt 3 lit. ea PZP)
– zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika
zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z 2015 r.
poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed
sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami
arbitrażowymi lub pojednawczymi,
(…)

pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub
zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych
przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale
budżetowej,

art. 4 pkt 3 lit. ea tiret 1 PZP

art. 4 pkt 3 lit. ja PZP



WYŁĄCZENIA DODANE NOWELIZACJĄ PZP

Należy podkreślić, że nowe wyłączenia są bardzo
kazuistyczne i wymagają analizy w konkretnym stanie
faktycznym.

Przykładowo ustawa wskazuje aż 5 odrębnych sytuacji
związanych ze świadczeń usług prawnych, dla których nie
stosuje się przepisów ustawy PZP.



3. PROMOWANIE POZAEKONOMICZNYCH CELÓW ZAMÓWIEŃ



WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Nowe przepisy kładą nacisk na wybór oferty
najkorzystniejszej, czyli uwzględniającej nie
tylko cenę lub koszt ale także inne aspekty
(np. środowiskowe) oraz wprowadzenie
możliwości ograniczenia stosowania
kryterium najniższej ceny.



POZAEKONOMICZNE CELE ZAMÓWIEŃ

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA

która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów odnoszących się do prze-
dmiotu zamówienia publicznego

z najniższą ceną lub kosztem, gdy
jedynym kryterium oceny jest cena
lub koszt;

w szczególności w przypadku
zamówień w zakresie działalności
twórczej lub naukowej, których
przedmiotu nie można z góry opisać
w sposób jednoznaczny i wyczerpują-
cy lub która najlepiej spełnia
kryteria inne niż cena lub koszt,
gdy cena lub koszt jest stała

ALBO 



POZACENOWE KRYTERIA OCENY – ART. 91 UST. 2 PZP

Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1) jakość (np. techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne)

2) aspekty społeczne (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych)

3) aspekty środowiskowe (np. efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia)

4) aspekty innowacyjne

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy,
sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji



Nowością jest wprowadzenie możliwości wyboru
kryterium kosztowego przy wykorzystaniu
podejścia opartego na efektywności kosztowej,
takiego jak rachunek kosztów cyklu życia.

Tak rozumiane kryterium kosztowe wykracza poza kryterium kosztów
eksploatacji, do których odwołuje się obwiązująca ustawa PZP.

KRYTERIUM KOSZTÓW ŻYCIA

KRYTERIA OCENY – ART. 91 UST. 3b i 3c PZP



Wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy
istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty
budowlanej

w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe,
testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację,
zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie,
zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie.

CYKL ŻYCIA – DEFINICJA USTAWOWA

KRYTERIA OCENY – ART. 91 UST. 3b i 3c PZP



KRYTERIA OCENY – ART. 91 UST. 2 PZP

Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:

a) nabyciem,

b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,

c) utrzymaniem,

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi
lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz
inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić
i zweryfikować.



KOSZTY 
NABYCIA

KOSZTY UTRZYMANIA

RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA – KATEGORIE KOSZTÓW

KOSZTY 
WYCOFANIA 

Z EKSPLOATACJIKOSZTY EKSPLOATACJI

KOSZTY EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH



KOSZTY EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym musi
spełniać łącznie następujące warunki:

1) oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących;

3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie jest 
nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia 
Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów 
międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

2) dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron;



RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA W PRAKTYCE

Zdefiniowanie cyklu życia produktu oraz zidentyfikowanie kosztów występujących
w poszczególnych fazach cyklu – zadanie skomplikowane i problematyczne.

Najszersze zastosowanie: dostawy oraz roboty budowlane w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”.

Mniejsze zastosowanie w odniesieniu do innych robót budowlanych oraz dostaw.

Konieczność dokonania dokładnej analizy uwzględniającej specyfikę każdego
produktu lub usługi, jak i ich użytkowania.

Największe trudności w przypadku usług.



DŁUGOŚĆ CYKLU ŻYCIA

Co najmniej okres gwarancji.

Zidentyfikowanie długości cyklu życia danego produktu lub usługi
oznacza konieczność ustalenia czasu, dla którego wydatki będą
badane.

Optymalnie czas korzystania z przedmiotu zamówienia (dłuższy niż okres gwarancji).

Identyfikowanie cyklu życia danego produktu z okresem amortyzacji środka trwałego.

W przypadku usług długość cyklu życia równy okresowi realizacji umowy rozszerzony
o okres rękojmi (lub gwarancji dla usług powiązanych z dostawą urządzeń objętych
gwarancją).



OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Art. 91 ust. 3d pzp
W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem
podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu
zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą
zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych
danych.

• Określenie wymaganych danych w SIWZ.

• Przedstawienie stosowanej metody.



4. DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENE ZAMÓWIENIA - JEDZ



DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać
od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
spełnianie:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane

wymagań określonych przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia

- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Art. 25 ust. 1 PZP



AKTUALNE OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

1. Wartość zamówienia poniżej progu unijnego. 
2. Aktualność oświadczenia na dzień składania oferty lub wniosku.
3. Zakres oświadczenia wskazany w ogłoszeniu lub SIWZ.

4. Aktualne oświadczenie własne jako wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, spełniania
warunków udziału oraz obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które w procedurach etapowych
umożliwiają ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do składania ofert lub dialogu.

ART. 25A UST. 1 PZP WG NOWELIZACJI:

Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza
aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
2) spełnia kryteria selekcji (…).



JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

ART. 25A UST. 2 PZP WG NOWELIZACJI:

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg
unijny, aktualne oświadczenie wykonawca składa w formie
jednolitego dokumentu.

Wartość zamówienia równa lub przekraczająca próg unijny.

Oświadczenie aktualne na dzień składania oferty lub wniosku.



JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

CZYM JEST JEDZ?                                                                

Oświadczenie własne wykonawcy, w którym potwierdza on, że nie podlega
wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, w tym także obiektywne kryteria mające na celu
ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału.

Zastępuje na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokumenty
i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.



JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

JAKA FORMA?

JEDZ sporządza się na podstawie standardowego formularza, którego wzór
oraz instrukcja wypełnienia stanowią załączniki do Rozporządzenia
wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Ustalenie jednego wzoru formularza na terenie całej UE - taki sam dokument
jest składany przez wykonawców pochodzących ze wszystkich państw
członkowskich UE.



JEDZ – TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA

WIELOETAPOWYCH

wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu.

WYPEŁNIONY FORMULARZ JEDZ SKŁADA SIĘ W TRYBACH:

Z WOLNEJ RĘKI 

przed zawarciem umowywraz z ofertą

JEDNOETAPOWYCH



JEDZ – TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA

Co do zasady JEDZ jest przedstawiany
zamawiającemu w formie elektronicznej.

Jednakże z uwagi na zastrzeżenie okresu
przejściowego związanego z wdrożeniem
elektronizacji zamówień publicznych do
18.04.2018 r. może on być przedstawiany
zamawiającemu w formie pisemnej.



INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych opracował i opublikował na swoich stronach
szczegółową Instrukcję Wypełniania Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ).



Specjalizacje:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Szef działu prawa administracyjnego
w SMM Legal

• gospodarka odpadami

• gospodarka wodno-ściekowa

• prawo ochrony środowiska

• kompleksowa obsługa spółek  
komunalnych

DR JĘDRZEJ BUJNY | RADCA PRAWNY

Ekspert prawny i doradca regionalnych 
i ogólnopolskich organizacji 
samorządowych i branżowych.

+48 502 305 117 jedrzej.bujny@smmlegal.pl



www.smmlegal.pl

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Warsaw Office
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa

Poznań Office
ul. Litewska 3/1
60-605 Poznań


