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ZAKUP POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(materiał nierecenzowany)
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z zakupem pojazdów samochodowych przez
jednostki zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 – z późn. zm.), w tym przez Instytuty badawcze. W artykule poruszono
także kwestie związane z prawidłowym przeprowadzeniem czynności przygotowawczych,
zmierzających do wszczęcia i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób prawidłowy, w tym omówiono kwestie związane z przygotowaniem
opisu przedmiotu zamówienia oraz prawidłowym jego oszacowaniem. Czytelnik znajdzie
wiele wskazówek dotyczących parametrów technicznych oraz cech jakościowych, jakie
powinny zostać opisane przez Zamawiającego, celem uzyskania pojazdu samochodowego
spełniającego najbardziej uzasadnione oczekiwania Zamawiającego. Przedstawiono
ponadto kryteria, które powinny zostać wskazane przez Zamawiającego celem porównania
złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi 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.

PURCHASE OF MOTOR VEHICLES
IN THE LIGHT OF PUBLIC PROCUREMENT LAW ACT
(not reviewed material)
Article is devoted to topics related to the purchase of motor vehicles by the entities
required to comply with the Public Procurement Act (J. of L. of 2013, item 907 - as later
amended), including the Research Institutes. The article also addresses the issues related
to the properly carrying out preparatory activities, aiming to initiate and conduct the
procedure for public procurement in the correct manner; also discusses the issues related
to the preparation of the description of the purchase object and its correct estimation. The
reader will find much guidance on technical parameters and quality characteristics which
should be described by the Purchaser to obtain the vehicle meeting the most reasonable
expectations of the Purchaser. It further illustrates the criteria which should be indicated
by the Purchaser in order to compare the submitted tenders in accordance with the
requirements set out in the Regulation of the Prime minister of 10 May 2011 on the
mandatory criteria, other than price, of the evaluation of tenders in respect to certain types
of public procurements.

Zakup pojazdów samochodowych…

Zakup samochodów należy do czynności powszechnie podejmowanych nie tylko przez
osoby fizyczne, ale także przez osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Katalog pojazdów samochodowych jest bardzo
zróżnicowany, a poszczególne typy pojazdów służą realizacji różnych zadań. Wymienione
wyżej dostawy (zakupy pojazdów samochodowych), podmioty wymienione w art. 3 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dalej PZP (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 –
z późn. zm.) tj. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne osoby prawne utworzone
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających
charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 3
ust. 1 pkt 3 lit. a-d (w tym Instytuty badawcze), związki wyżej wskazanych podmiotów
oraz inne wymienione w przytoczonym przepisie, są zobowiązane nabywać
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy PZP, jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów PZP wówczas, gdy wartość zakupu samochodu przekracza 30 000 Euro.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych, aktualnie, do końca 2015 roku, „…średni kurs złotego w stosunku
do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi
4,2249”. Z powyższego wynika, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień, których wartość w przeliczeniu na
polskie złote wynosi 126 747,00. Podkreślić należy, że wskazana wyżej kwota nie ma
zastosowania przy dokonywaniu pojedynczych zakupów, lecz wartości wszystkich
zakupów danego rodzaju zsumowanych w skali rocznej lub innej, pozwalającej na
zaplanowanie wszystkich zakupów danego rodzaju w określonej jednostce czasu.
Jeżeli zatem, Zamawiający planuje dostawę 2 lub więcej samochodów w określonej
jednostce czasu, ma obowiązek zsumować wartości wszystkich samochodów w celu
oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Szacunkową wartości będzie wówczas
suma wartości wszystkich samochodów, które Zamawiający zamierza nabyć w określonej
przyszłości.
Każdy z samochodów może zostać zakupiony w odrębnym postępowaniu, jeżeli jest to
uzasadnione względami organizacyjnymi czy ekonomicznymi, jednakże należy pamiętać,
że szacunkową wartością w każdym z postępowań, będzie ich łączna wartość.
Zamawiający bowiem, zgodnie z art. 32 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych, nie może
dzielić zamówienia na części, w celu obejścia stosowania przepisów ustawy. Podział
zamówienia, który nie narusza dyspozycji wskazanego przepisu, a więc taki, który nie jest
czyniony w celu obejścia stosowania przepisów ustawy, jest zgodny z prawem i nie
powoduje żadnych negatywnych konsekwencji po stronie Zamawiającego (szerzej
w dalszej części artykułu).
Wiemy już, że zakup samochodów, który możemy zaplanować lub przewidzieć
i nastąpi w określonej jednostce czasu należy traktować jako jedno zamówienie publiczne,
dla którego szacunkową wartością będzie zsumowana wartość wszystkich samochodów.
Wiemy również, iż jeżeli wartość ta przekracza kwotę 126 747 złotych, Zamawiający jest
zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Następną, niezwykle
ważną czynnością podejmowaną przez Zamawiającego, jest wybór odpowiedniej
procedury, zgodnie z którą udzielimy zamówienia publicznego.
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Bardzo często, Zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb
zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża Zamawiającego na
negatywne konsekwencje?
Zdecydowanie i bez wątpliwości, zakup samochodów nie powinien odbywać się
w trybie zapytania o cenę.
Zapytanie o cenę, zgodnie z art. 70 ustawy PZP, to tryb przewidziany prawem
zamówień publicznych, którego zastosowanie uzależnione jest od zaistnienia łącznie
dwóch przesłanek:
 przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne
o ustalonych standardach jakościowych
 wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 grudnia 2010 r. o sygn..
KIO/KD 97/10 „w uzasadnionych przypadkach, ale tylko w okolicznościach
przewidzianych w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy), dopuszczalne jest korzystanie z innych
trybów udzielania zamówień w tym m.in. zapytania o cenę, którego przesłanki stosowania
zostały określone w art. 70 p.z.p. Zatem przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę jako wyjątkowego - nie powinny być interpretowane rozszerzająco, a ich znaczenie należy
ustalać przede wszystkim przy zastosowaniu wykładni gramatycznej. Jednocześnie oceny
należy dokonywać każdorazowo odnosząc się do okoliczności konkretnego stanu
faktycznego przy czym ciężar udowodniania, że zaistniały podstawy do zastosowania
procedury innej niż podstawowa obciążają zamawiającego”.
Zamawiający jest zobowiązany do zachowania staranności przy interpretacji przesłanek
stosowania trybu zapytania o cenę. Niezwykle istotna jest tutaj poprawna interpretacja
znaczenia przesłanek tj. pojęcia powszechnie dostępnych dostaw i usług, a także dostaw
i usług o ustalonych standardach jakościowych. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia
5 października 2011r. o sygn. KIO/KD 75/11 „ustalone standardy jakościowe" to
znormalizowane cechy dostaw lub usług, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla
danego asortymentu (grupy towarowej), dzięki którym nie jest wymagane indywidualne
podejście do ich wykonania. Tryb art. 70 p.z.p. nie może być zatem stosowany do
zamawiania dostaw lub usług nietypowych, wymagających szczególnych kwalifikacji bądź
wyjątkowego zastosowania”,
Natomiast, zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 czerwca
2010 r. BDF1/4900//44/50/10/1227 „ustawowe pojęcie "powszechnie dostępny" należy
rozumieć jako "dotyczący wszystkich, wszystkiego", "ogólny", podobnie jak "ustalone
standardy jakościowe" pojmowane jako "przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki),
wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom" oraz „dostawy i usługi powszechnie
dostępne to dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich
kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na
rynku lokalnym, jak i krajowym. Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych
standardach zalicza się, m.in. usługi sprzątania pomieszczeń, mycia szyb, prania, usługi
żywienia, proste usługi poligraficzne itp.”.
Produkt typowy, przeciętny, w żadnym razie nie może być produktem
charakteryzującym się złożonością wykonania. Produkty typowe ponadto, dają się w łatwy
sposób porównać. Samochód, nie jest przedmiotem, ani mało złożonym, ani dającym się
bez trudu porównać w swojej kategorii. W zależności od modelu, klasy czy marki,
charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi, standardem wyposażenia etc. Rynek
samochodowy charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem w zakresie marek, modeli,
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typów, zastosowanych rozwiązań technologicznych czy gwarantowanego wyposażenia, tak
więc zakup samochodu nie może być potraktowany jako zakup towaru powszechnie
dostępnego o ustalonych standardach jakościowych.
Przy interpretacji pojęcia dostaw powszechnie dostępnych o ustalonych standardach
jakościowych zasadne jest zastosowanie wykładni celowościowej tj. analiza, jaki cel
przyświecał ustawodawcy podczas formułowania przepisu o danym brzmieniu. Bez
wątpienia intencją ustawodawcy było umożliwienie dokonywania zakupów drobnych
dostaw, usług lub robót budowlanych służących zabezpieczeniu bieżących potrzeb
Zamawiającego.
Druga przesłanka stosowania trybu zapytania o cenę wskazuje próg kwotowy, do
którego wskazany tryb może być stosowany. Zamawiający, może zastosować tryb
zapytania o cenę w tzw. procedurze uproszczonej (krajowej), tj. gdy wartość zamówienia,
w zależności od rodzaju Zamawiającego, jest mniejsza niż odpowiednio 134 000 Euro,
207 000 Euro lub 414 000 Euro dla dostaw lub usług i 5 186 000 Euro dla robót
budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
Pamiętać jednak należy, iż możliwość zastosowania trybu zapytania o cenę uzależniona
jest od wypełnienia dwóch wyżej wskazanych przesłanek łącznie.
Zamawiający, może ponadto zastosować tryb zapytania o cenę, wówczas, gdy cena jest
jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - Art. 69 ustawy PZP „Zapytanie
o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do
wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert”.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup
pojazdów samochodowych kategorii M i N, obowiązują także inne niż cena obowiązkowe
kryteria oceny ofert. Powyższe oznacza, iż Zamawiający prowadząc postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są samochody kategorii
M i N, ma obowiązek zastosowania ceny oraz innych kryteriów oceny ofert tj.
 zużycie energii;
 emisje dwutlenku węgla;
 emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
Definicję pojazdów samochodowych kategorii M i N odnajdziemy w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, zgodnie z którym:
„Kategoria M: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz
zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, w tym:
1) kategoria M1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę
nieprzekraczającą 5 ton;
3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę
przekraczającą 5 ton.
Do kategorii M2 lub M3 należy także "autobus przegubowy", co oznacza autobus, który
składa się z dwu lub więcej części połączonych przegubowo; przedziały pasażerskie tych
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części muszą być połączone, tak aby było możliwe swobodne przemieszczanie się
pasażerów między nimi, a części składowe powinny być połączone na stałe.
Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane
i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające
maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony;
2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające
maksymalną masę przekraczającą 3,5 tony, ale nieprzekraczającą 12 ton;
3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające
maksymalną masę przekraczającą 12 ton.
W przypadku pojazdów ciągnących naczepy lub przyczepy z osią centralną należy jako
masę maksymalną przyjmować ich masę w stanie gotowym do jazdy powiększoną o masę
odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi pionowemu na urządzenie
sprzęgające oraz o maksymalną masę ładunku przewidzianego do umieszczenia
w pojeździe ciągnącym”.
W przypadku pojazdów innych wymienionych powyżej należy jako masę maksymalną
przyjmować "maksymalną, masę całkowitą pojazdu".
Przykład kryteriów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pojazd
samochodowy kategorii M i N:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powinien kierować się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób
ocenić spełnienie kryteriów:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Opis kryterium oceny
Cena
Zużycie energii
Emisja dwutlenku węgla
Emisja pozostałych zanieczyszczeń
Razem

Znaczenie (%)
x%
y%
z%
w%
100%

Oferty powinny być oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej. Oferty
powinny być oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie poszczególnych kryteriów.
Cena:
Cena powinna być oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najkorzystniejsza ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium x%
Cena oferty badanej
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Zużycie energii:
Zużycie energii powinno być oceniane metodą punktową wg wzoru:
Najniższa wielkość zużycia energii przez pojazd spośród ofert badanych x 100pkt x
Znaczenie kryterium y%
Wielkość zużycia energii przez pojazd w ofercie badanej
Wielkość zużycia energii przez pojazd obliczona zgodnie z Rozporządzeniem 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,
zgodnie ze wzorem:
wielkość użycia energii przez pojazd w litrach na kilometr (l/km) x 32 MJ/l (wartość
energetyczna paliwa wg, wskazanego wyżej rozporządzenia).
Wartości energetyczne paliw silnikowych
Paliwo
Olej napędowy
Benzyna
Gaz ziemny lub biogaz
Skroplony gaz (LPG)
Etanol
Biodiesel - estry metylowe kwasów tłuszczowych
Paliwo emulsyjne
Wodór

Wartość
energetyczna*
36 MJ/l
32 MJ/l
33-38 MJ/Nm3
24 MJ/l
21 MJ/l
33 MJ/l
32 MJ/l
11 MJ/Nm3

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (§ 5 pkt 1), Wykonawca podaje wielkość zużywanej
energii, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,
a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody
pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność
ofert.
Emisja dwutlenku węgla:
Emisja dwutlenku węgla powinna być oceniana metodą punktową wg wzoru:
Najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla (g/km) przez pojazd spośród ofert badanych x
100pkt x Znaczenie kryterium z%
wielkość emisji dwutlenku węgla (g/km) przez pojazd w ofercie badanej
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (§ 5 pkt 2), Wykonawca podaje wielkość emisji
dwutlenku węgla, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według
innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert.
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Emisja pozostałych zanieczyszczeń:
Emisja pozostałych zanieczyszczeń powinna być oceniana metodą punktową poprzez
porównanie najniższej łącznej wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych
i węglowodorów niemetanowych przez pojazd ze wszystkich ofert podlegających ocenie
do wielkości emisji wymienionych zanieczyszczeń przez pojazd w ofercie badanej,
wg wzoru:
Najniższa łączna wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń (g/km) przez pojazd spośród
ofert badanych x 100pkt x Znaczenie kryterium w%
łączna wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń (g/km) przez pojazd w ofercie badanej
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (§ 5 pkt 3), Wykonawca podaje wyrażone łącznie lub
oddzielnie wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
(niemetanowych albo ich sumy), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych, zapewniającej porównywalność ofert.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert.
łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie = liczba punktów w kryterium
„cena” + liczba punktów w kryterium „zużycie energii” + liczba punktów w kryterium
„emisja dwutlenku węgla” + liczba punktów w kryterium „emisja pozostałych
zanieczyszczeń”
Kryteria oceny ofert można wyrazić również w postaci wartości pieniężnej
odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla
i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.
Podsumowując, brak możliwości zakwalifikowania zakupu pojazdów
samochodowych jako zakupów typowych dających się łatwo porównać oraz
obowiązek stosowania przez Zamawiającego innych niż cena kryteriów wyboru
oferty najkorzystniejszej, bezdyskusyjnie uniemożliwia stosowanie trybu zapytania
o cenę do tego rodzaju zamówień.
Bardzo istotną czynnością poprzedzającą wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz warunkującą prawidłowy jego przebieg, jest opisanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 29-31 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Staranność i precyzyjność przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia jest
niezbędna, gdyż wpływa na późniejsze czynności podejmowane w celu przygotowania
postępowania, co z kolei ma wpływ na prawidłowość całej procedury. Opis przedmiotu
zamówienia jest podstawą do oszacowania jego wartości, co z kolei ma wpływ na wybór
przez Zamawiającego procedury uproszczonej, podstawowej lub zaostrzonej.
Opis przedmiotu zamówienia ma ogromne znaczenie dla Zamawiającego, gdyż to jego
szczegółowe i wyczerpujące sporządzenie gwarantuje otrzymanie, w naszym przypadku,
dostawy pojazdu samochodowego, w zakresie i standardzie oczekiwanym przez
Zamawiającego. Zamawiający, który wykaże się brakiem staranności przy podejmowaniu
tej czynności może spodziewać się, że przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany
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zgodnie z jego oczekiwaniami i konsekwencjami takiego rozstrzygnięcia nie będzie można
obciążyć Wykonawcy. Wszelkie intencje i oczekiwania Zamawiającego co do realizacji
przedmiotu zamówienia muszą być sprecyzowane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Ustawodawca wskazał, że opis powinien umożliwiać złożenie oferty przez
Wykonawcę oraz obliczenie ceny zawierającej wszystkie „części” składające się na całość
zamówienia. Opis powinien być ponadto jasny i zrozumiały dla wszystkich Wykonawców.
Zamawiający konstruując opis powinien używać terminologii zrozumiałej dla danego
kręgu odbiorców. Zapis ten nie oznacza oczywiście, że opis ma być zrozumiały dla
wszystkich. Użycie terminologii specjalistycznej może spowodować, że opis będzie
zrozumiały tylko dla określonego zamkniętego kręgu Wykonawców. Nie ma w tym nic
złego, o ile określenia te są jasne dla specjalistów z danej dziedziny mogących zrealizować
zamówienie.
Ustawodawca wskazał, iż opis powinien zawierać wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na stworzenie oferty. Chodzi tu przede wszystkim o: termin
realizacji, miejsce realizacji, długość i warunki gwarancji, wymagania co do serwisu,
dostarczanie części wymiennych i inne. Do okoliczności, które mogą mieć wpływ na
decyzję o złożeniu oferty oraz jej cenę jest bez wątpienia również: zaliczkowanie
zamówienia, warunki płatności, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz
obowiązek wniesienia wadium.
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej
konkurencji. Obowiązek przestrzegania wskazanej zasady ma na celu zarówno ochronę
interesu publicznego, jak i ochronę interesu Wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia
powinien zawierać tylko wymagania, które znajdują uzasadnienie w potrzebach
Zamawiającego. Powyższe nie stanowi, iż Zamawiający ma dopuszczać do udziału
w postępowaniu Wykonawców mogących zaoferować dostawy, usługi i roboty budowlane
niespełniające wymagań Zamawiającego, lecz wskazuje, iż wymagania stawiane
przedmiotowi zamówienia muszą być dostosowane do realnych, niewygórowanych
potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie może:
 wskazywać konkretnego produktu,
 wskazywać wymagań nieznajdujących uzasadnienia w faktycznych potrzebach
Zamawiającego,
 opisywać przedmiot z zastosowaniem takich parametrów i w taki sposób by tylko jeden
produkt lub Wykonawca mógł spełnić wymagania Zamawiającego.
Urząd Zamówień Publicznych (UZP), podczas przeprowadzanych kontroli,
zaobserwował zjawisko częstego łamania zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, przez Zamawiających prowadzących postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych.
Prezes UZP ujawnił podczas przeprowadzanych kontroli naruszenia art. 7 ust. 1 w zw.
z art. 29 ust. 2 ustawy m.in. poprzez:
„dyskryminację pośrednią, tj.:
 użycie w opisie przedmiotu zamówienia wymogów oraz parametrów technicznych,
których łączne zestawienie zawęża wybór zamawiającego do konkretnej marki
i modelu samochodu osobowego;
 wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia pojedynczego wymogu lub parametru
technicznego powodującego, iż wymagania zamawiającego spełnia tylko konkretna
marka i model samochodu osobowego;
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wymóg zaoferowania określonych rozwiązań technicznych, które spełnia jedynie
określony model samochodu osobowego;
dyskryminację bezpośrednią, tj. opisanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie nazw
własnych wskazujących na konkretny produkt.”1


Jeżeli z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego wynika, że tylko jeden Wykonawca jest
w stanie zrealizować zamówienie, wówczas Zamawiający powinien zastosować przy
udzieleniu zamówienia tryb z wolnej ręki.
Kolejną czynnością postępowania przygotowawczego, poprzedzającego wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest szacowanie wartości przedmiotu
zamówienia. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia jest bardzo istotną czynnością
zmierzającą do prawidłowego przygotowania procedury udzielenia zamówienia
publicznego. Należyte i staranne oszacowanie rzutuje na poprawność przy ustaleniu
konieczności stosowania ustawy PZP, jak i poprawny wybór procedury uproszczonej,
podstawowej lub zaostrzonej. Szacowanie przedmiotu zamówienia podobnie jak tworzenie
opisu
przedmiotu
zamówienia,
Zamawiający
powinien
dokonać
zgodnie
z postanowieniami ustawy nawet jeśli w konsekwencji powyższych czynności okaże się,
że wartość zamówienia wyklucza stosowanie ustawy (art.4 ust. 8). Czynności wskazane
poprzedzają wszczęcie procedury i, póki nie zostaną dokonane, nie możemy jednoznacznie
stwierdzić czy obowiązuje nakaz zastosowania procedur określonych w PZP.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia to całkowite
szacunkowe wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT).
Zamawiający szacując wartość przedmiotu zamówienia bierze pod uwagę wszelkie
okoliczności oraz wymagania, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, tym samym
dokonuje oszacowania na podstawie przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia oraz
ewentualnie na podstawie warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych we
wzorze umowy. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż każdorazowa zmiana opisu
przedmiotu zamówienia nakazuje Zamawiającemu powtórzyć czynność oszacowania jego
wartości.
Przy zamówieniach na dostawy lub usługi Zamawiający jest zobowiązany do
zastosowania metod szacowania przyjętych dla danego rodzaju zamówień, przy czym ma
oczywiście możliwość samodzielnego wyboru odpowiedniej metody przy zachowaniu
należytej staranności.
Jak już wcześniej wskazano, Ustawodawca zakazał takiego dzielenia przedmiotu
zamówienia, który jest czyniony w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Z powyższego wynika zakaz:
- dzielenia zamówienia na części, których wartość nie przekracza 30 000 Euro,
w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
- dzielenia zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów
odpowiednich dla procedury podstawowej lub zaostrzonej.
Aby postawić Zamawiającemu zarzut dzielenia zamówienia na części w celu obejścia
stosowania przepisów ustawy, należy mu udowodnić, że jego działanie było celowe, a cel
polegał na uniknięciu stosowania przepisów ustawy.
Sam podział zamówienia na części jest działaniem uprawnionym i zależnym od woli
Zamawiającego. Zamawiający może zatem świadomie podzielić zamówienie na części
1

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?P;3913
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i przeprowadzić dla każdej części odrębne postępowanie, lub w jednym postępowaniu
dopuścić składanie ofert częściowych. Takie działanie Zamawiającego musi znajdować
uzasadnienie względami ekonomicznymi, organizacyjnymi czy celowościowymi.
Podejmując takie działania musi jednak pamiętać by szacując wartość przedmiotu
zamówienia, zsumować wartości poszczególnych jego części. Procedury postępowań
prowadzonych w celu udzielenia zamówienia na każdą z części powinny zostać
przeprowadzone zgodnie z przepisami regulującymi procedurę odpowiednią dla
szacunkowej wartości wszystkich części. Przy ocenie czy mamy do czynienia z jednym
zamówieniem bierzemy pod uwagę: przewidywalność udzielenia zamówienia, tożsamość
przedmiotową (cechy i funkcjonalność), tożsamość czasową oraz możliwość zrealizowania
zamówienia przez jednego Wykonawcę. Z jednym zamówieniem mamy do czynienia
w sytuacji, gdy Zamawiający planując zakres udzielenia zamówienia jest w stanie
przewidzieć zakres całego zamówienia, a zamówienie to może zostać zrealizowane przez
jednego Wykonawcę. Z uprawnionym podziałem na części mamy do czynienia wówczas,
gdy Zamawiający, który jest w stanie zaplanować cały zakres zamówienia z pewnych
względów ekonomicznych, technicznych czy organizacyjnych, postanawia podzielić je na
części i udzielić zamówień na owe części sukcesywnie.
Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę
wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć
w określonym czasie. Jeżeli w czasie przygotowywania postępowania, Zamawiający nie
mógł przewidzieć konieczności udzielenia podobnego zamówienia w przyszłości,
wówczas nie mamy do czynienia z podziałem zamówienia na części, lecz z dwoma
odrębnymi zamówieniami.
Przykładowy opis przedmiotu zamówienia na pojazdy samochodowe:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu wyprodukowanego w 2013 r.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oferowane
parametry lub
spełnia/nie spełnia

Wymagania
Wymagania podstawowe
Samochód osobowy 4-drzwiowy, 5-miejscowy, typ nadwozia:
coupe, dual cowl, fastback, hatchback, kabriolet, kombi, liftback,
limuzyna, mikrovan, minivan, pick-up, roadster, sedan, targa, van
Szerokość min. …. mm/bez lusterek
Rozstaw osi min. …. mm
Pojemność bagażnika min. ………..
Lakier …….(jaki/jaki kolor)
Silnik benzynowy
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa (przykładowe)
Poduszki powietrzne minimum przednie i boczne kierowcy i pasażera
Kurtyny boczne
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa dla siedzeń
przednich
System wspomagania awaryjnego hamowania
System kontroli trakcji
System stabilizacji toru jazdy
System wspomagania parkowania
Przednie światła przeciwmgielne
System doświetlania zakrętów
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

Reflektory przednie
Wymagania odnośnie funkcjonalności i wyposażenia
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego min. dla fotela kierowcy
Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń
Klimatyzacja automatyczna min. 2-strefowa
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane
Komputer pokładowy
Tempomat
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Szyby sterowane elektrycznie przód i tył
Podłokietnik przód i tył
Radio fabryczne CD, MP3
Instalacja radiowa + głośniki z przodu i z tyłu
Tapicerka w kolorze ………….
Autoalarm fabryczny ze zmiennym kodem wraz z zabezpieczeniem
wnętrza
Immobiliser
Centralny zamek – otwierany z przycisku kluczyka
Kierownica wielofunkcyjna
Zderzaki, obudowy lusterek, klamki w kolorze nadwozia
Komplet dywaników gumowych
Chlapacze kół przednich i tylnych
Dodatkowa wykładzina bagażnika z powierzchnią antypoślizgową
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Komplet kół aluminiowych - z oponami letnimi (5 szt., w tym koło
zapasowe)
Komplet kół stalowych z kołpakami lub aluminiowych - z oponami
zimowymi (5 szt., w tym koło zapasowe)
Gaśnica
Apteczka
Trójkąt ostrzegawczy
Inne wymagania (w tym wymagania odnośnie gwarancji)
Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku dostawy
Samochody muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z art.
68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Gwarancja bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
 gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne min. ….miesięcy,
 gwarancja na powłokę lakierniczą min. ….. miesięcy,
 gwarancja na perforację elementów nadwozia min. …
miesięcy.
 gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu min.
….. miesięcy

Niestosowanie się przez Zamawiającego do wskazanych wyżej wytycznych może
doprowadzić do następujących negatywnych konsekwencji w postaci wniesienia przez
Wykonawcę środka ochrony prawnej, nałożenia kary pieniężnej za naruszenie Prawa
zamówień publicznych oraz nałożenia stosownej kary za naruszenie dyscypliny finansów
104

Zakup pojazdów samochodowych…

publicznych (upomnienie, nagana, kara pieniężna lub zakaz pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat.
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