Wydanie
SIWZ/dokumentów
zamówienia

Zawiadomienie
Prezesa UZP

Ogłoszenie o przetargu

Czynności

Procedura – przetarg nieograniczony

Ustawa Prawo zamówień publicznych -obowiązująca
Wartość szacunkowa jest równa lub
Wartość szacunkowa jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych
przekracza niż kwoty określone w
na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej
przepisach wydanych na podstawie art. 11
137 000 euro)
ust. 8 ( powyżej 137 000 euro)
Zamawiający
Wykonawca
Zamawiający
Wykonawca
Treść
Przekazuje pisemnie, Treść
Zamieszcza drogą
ogólnodostępna
faksem lub drogą
ogólnodostępna
elektroniczną w BZP,
następnie w miejscu
elektroniczną
publicznie
Urzędowi Publikacji
UE. Po publikacji
dostępnym w swojej
siedzibie i na stronie
zamieszcza w miejscu
publicznie
internetowej
dostępnym w swojej
siedzibie i na stronie
internetowej

Zawiadomienie
Prezesa UZP – jeśli
umowa ma zostać
zawarta na okres
dłuższy niż 4 lata – w
terminie 3 dni od
wszczęcia
postępowania
Zamieszcza na swojej
stronie internetowej

może wystąpić z
wnioskiem o
przekazanie SIWZ,
ewentualnie
wniesienie opłaty
za druk i
przekazanie

Zawiadomienie
Prezesa UZP – jeśli
umowa ma zostać
zawarta na okres
dłuższy niż 4 lata – w
terminie 3 dni od
wszczęcia
postępowania
Zamieszcza na swojej
stronie internetowej

może wystąpić z
wnioskiem o
przekazanie SIWZ,
ewentualnie
wniesienie opłaty
za druk i
przekazanie

Ustawa o systemie zamówień publicznych
Zamówienia, których wartość
Zamówienia, których wartość
szacunkowa przekracza 127 000 zł
przekracza wyrażone w złotych
równowartości kwot „progów
unijnych”
Zamawiający
Wykonawca
Zamawiający
Wykonawca
Treść
Treść
Publikuje
Publikuje
ogólnodostępna
ogólnodostępna ogłoszenie w DZ.U.
ogłoszenie w DZ.U.
UE, w BZP, na
UE (jeśli chce), w
profilu nabywcy.
BZP, na profilu
nabywcy.
Ogłoszenie
przekazuje drogą
Ogłoszenie
elektroniczną
przekazuje drogą
elektroniczną

Od dnia publikacji
ogłoszenia
udostępnia
dokumenty
zamówienia na
profilu nabywcy.
Istotne informacje
dot. postępowania

Od dnia publikacji
ogłoszenia
udostępnia
dokumenty
zamówienia na
profilu nabywcy.
Istotne informacje
dot. postępowania

1

określa regulamin
(nie jest
obowiązkowy jeśli
ogłoszenie o
zamówieniu
zawiera już
wszystkie
wymagane
informacje).
Minimalny zakres
regulaminu
określony w
Rozporządzeniu.
Przygotowuje i
przekazuje JEDZ
(jeśli wymaga)
drogą
elektroniczną;
może żądać innych
dokumentów niż
określone w
rozporządzeniu jeśli
nie ograniczy
konkurencji
Przekazanie SIWZ w
ciągu max 5 dni od
otrzymania wniosku

Przygotowywanie
ofert – termin min.
7 dni od ogłoszenia

Przekazanie SIWZ w
ciągu max 5 dni od
otrzymania wniosku

Przygotowywanie
ofert – termin:
• min 40 dni od
przekazania
ogłoszenia
drogą
elektroniczną
• min 47 dni od
przekazania
ogłoszenia w
inny sposób

określa regulamin
(nie jest
obowiązkowy jeśli
ogłoszenie o
zamówieniu
zawiera już
wszystkie
wymagane
informacje).
Minimalny zakres
regulaminu
określony w
Rozporządzeniu.
Przygotowuje i
przekazuje JEDZ
drogą elektroniczną

Przygotowanie
oferty w postaci
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
– termin
(ustalony przez
zamawiającego)
liczony od
publikacji w
BZP. W
przypadku
konieczności
złożenia oferty

Przygotowanie
oferty – termin
od przekazania
ogłoszenia do
Dz.U. UE – min.
35 dni (jeśli
dokumenty
udostępnione w
inny sposób niż
elektronicznie min. 40 dni).
Możliwość
skrócenia o 5
dni jeśli
dopuszczono
składanie ofert
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Wyjaśnienia i/lub zmiana SIWZ

W miarę potrzeb

osobiście lub po
zapoznaniu się z
dokumentami
zamówienia w
siedzibie
zamawiającego
– odpowiednio
dłuższe. W
przypadku
awarii systemu
bezpośrednio
przed upływem
terminu
składania ofert
zamawiający
wyznacza nowy
termin z
uwzględnieniem
czasu awarii

Pytania do SIWZ
(możliwe do końca
dnia, w którym
upływa połowa
terminu
wyznaczonego na
składanie ofert)

Pytania do SIWZ
(możliwe do końca
dnia, w którym
upływa połowa
terminu
wyznaczonego na
składanie ofert)

Może zwrócić
się o
wyjaśnienie
treści
dokumentów
zamówienia, nie
później niż do
końca dnia, w
którym upływa
połowa
wyznaczonego
terminu
składania ofert

przy użyciu
elektronicznych
środków
komunikacji. W
przypadku
konieczności
złożenia oferty
osobiście lub po
zapoznaniu się z
dokumentami
zamówienia w
siedzibie
zamawiającego
– odpowiednio
dłuższe.
W przypadku
awarii systemu
bezpośrednio
przed upływem
terminu
składania ofert
zamawiający
wyznacza nowy
termin z
uwzględnieniem
czasu awarii
Może zwrócić
się o
wyjaśnienie
treści
dokumentów
zamówienia, nie
później niż do
końca dnia, w
którym upływa
połowa
wyznaczonego
terminu
składania ofert
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Przygotowanie i
przekazanie
wyjaśnień/zmian na 6
dni przed upływem
terminu składania
ofert, zamieszczenie
na stronie
internetowej

Przygotowanie i
przekazanie
wyjaśnień/zmian na 2
dni przed upływem
terminu składania
ofert, zamieszczenie
na stronie
internetowej
Możliwość zwołania
zebrania wszystkich
wykonawców w celu
wyjaśnienia SIWZ
(wysyła info do
wykonawców i
zamieszcza na stronie
internetowej)
W uzasadnionych
przypadkach zmiana
SIWZ (przekazanie
Wykonawcom i
zamieszczenie na
stronie internetowej)
W następstwie
zmiany SIWZ możliwa
zmiana ogłoszenia o
zamówieniu –
ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
zamieszcza w BZP

Ewentualnie
przedłuża termin
składania ofert o
niezbędny
dodatkowy czas na

Ewentualny udział
w zebraniu

Możliwość zwołania
zebrania wszystkich
wykonawców w celu
wyjaśnienia SIWZ
(wysyła info do
wykonawców i
zamieszcza na stronie
internetowej)
W uzasadnionych
przypadkach zmiana
SIWZ (przekazanie
Wykonawcom i
zamieszczenie na
stronie internetowej)
W następstwie
zmiany SIWZ możliwa
zmiana ogłoszenia o
zamówieniu –
informację o
niekompletnej
procedurze lub
sprostowanie
przekazuje drogą
elektroniczną
Urzędowi Publikacji
UE
Ewentualnie
przedłuża termin
składania ofert o
niezbędny
dodatkowy czas na

Przygotowanie i
udzielenie
wyjaśnień nie
później niż na 6 dni
przed terminem
składania ofert (4
dni jeśli pilna
potrzeba udzielenia
zamówienia)

Przygotowanie i
udzielenie
wyjaśnień nie
później niż na 6 dni
przed terminem
składania ofert (4
dni jeśli pilna
potrzeba udzielenia
zamówienia)

W uzasadnionych
przypadkach może
wprowadzić zmiany
w dokumentach
zamówienia

W uzasadnionych
przypadkach może
wprowadzić zmiany
w dokumentach
zamówienia

Może zmienić
opublikowane
ogłoszenie,
publikując
sprostowanie,
ogłoszenie zmian
lub dodatkowych
informacji w DZ.U.
UE, BZP i profilu
nabywcy

Może zmienić
opublikowane
ogłoszenie,
publikując
sprostowanie,
ogłoszenie zmian
lub dodatkowych
informacji w DZ.U.
UE, BZP i profilu
nabywcy

Przedłuża termin
składania ofert gdy
nie udzielił
wyjaśnień w
terminie,

Przedłuża termin
składania ofert gdy
nie udzielił
wyjaśnień w
terminie,

Ewentualny udział
w zebraniu
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wprowadzenie zmian
w ofertach

Zamawiający może
żądać wniesienia
wadium

Wykonawca wnosi
wadium przed
upływem terminu
składania ofert –
jeśli zamawiający
żądał

Zamawiający żąda
wniesienia wadium

Wykonawca wnosi
wadium przed
upływem terminu
składania ofert

Przyjęcie oferty i
zabezpieczenie jej do
momentu otwarcia
ofert.
Zamawiający może
zgodzić się na
złożenie oferty w
postaci
elektronicznej

Złożenie oferty w
miejscu i terminie
określonym w
SIWZ. Oferta w
formie pisemnej
lub za zgodą
zamawiającego w
postaci
elektronicznej

Przyjęcie oferty i
zabezpieczenie jej do
momentu otwarcia
ofert.
Zamawiający może
zgodzić się na
złożenie oferty w
postaci
elektronicznej

Złożenie oferty w
miejscu i terminie
określonym w
SIWZ. Oferta w
formie pisemnej
lub za zgodą
zamawiającego w
postaci
elektronicznej

wprowadził istotne
zmiany w
dokumentach
zamówienia
Zamawiający może
żądać wniesienia
wadium. Jeśli żąda
to określa zasady
wnoszenia, zwrotu i
zatrzymania

Przyjęcie oferty i
zabezpieczenie jej
do momentu
otwarcia ofert.

Składanie ofert

Wniesienie wadium

wprowadzenie zmian
w ofertach

c
i
e

Wykonawca może,
przed upływem
terminu do
składania ofert
zmienić lub
wycofać ofertę

Zamawiający otwiera

Rozpoczyna bieg

Wykonawca może,
przed upływem
terminu do
składania ofert
zmienić lub
wycofać ofertę

Zamawiający otwiera

Rozpoczyna bieg

Zamawiający

Wykonawca
wnosi wadium
przed upływem
terminu
składania ofert
– jeśli
zamawiający
żądał
Złożenie oferty
wraz z JEDZ
(jeśli żądał
zamawiający),oś
wiadczeń o
treści i formie
określonej przez
zamawiającego
(na
potwierdzenie
braku
przesłanek
wykluczenia i
spełniania
kryteriów
kwalifikacji)
Wykonawca
może, przed
upływem
terminu do
składania ofert
złożyć
zmienioną
ofertę lub
wniosek o
wycofanie
oferty
Rozpoczyna

wprowadził istotne
zmiany w
dokumentach
zamówienia
Zamawiający może
żądać wniesienia
wadium. Jeśli żąda
to określa zasady
wnoszenia, zwrotu i
zatrzymania

Przyjęcie oferty i
zabezpieczenie jej
do momentu
otwarcia ofert.

Zamawiający

Wykonawca
wnosi wadium
przed upływem
terminu
składania ofert
– jeśli
zamawiający
żądał
Złożenie oferty
wraz z JEDZ

Wykonawca
może, przed
upływem
terminu do
składania ofert
złożyć
zmienioną
ofertę lub
wniosek o
wycofanie
oferty
Rozpoczyna
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Kwalifikacja wykonawców oraz badanie i ocena ofert

W miarę potrzeb

oferty (ten sam
dzień, w którym
upływa termin
składania ofert)

termin związania
ofertą – 30 dni

oferty (ten sam
dzień, w którym
upływa termin
składania ofert)

termin związania
ofertą – 60 dni
(137 000 –
10 000 000 euro)

Przesłanie żądanych
informacji

Wniosek o
przesłanie
informacji z
otwarcia ofert

Przesłanie żądanych
informacji

Wniosek o
przesłanie
informacji z
otwarcia ofert

Zamawiający
dokonuje oceny
spełniania warunków
udziału w
postępowaniu oraz
oceny każdej oferty

Żądanie uzupełnienia
dokumentów

Zamawiający
dokonuje oceny
spełniania warunków
udziału w
postępowaniu oraz
oceny każdej oferty

Składa brakujące
dokumenty,
niedostarczenie wykluczenie

Żądanie uzupełnienia
dokumentów

Składa brakujące
dokumenty,
niedostarczenie wykluczenie

otwiera oferty –
ten sam dzień, w
którym upływa
termin składania
ofert, bezpośrednio
po upływie tego
terminu

Zamawiający może
dokonać oceny na
podstawie
kryteriów oceny
ofert a potem
ocenić czy oferent
nie podlega
wykluczeniu oraz
czy spełnia kryteria
kwalifikacji (jeśli
przewidział to w
ogłoszeniu i
dokumentach zam.)
Jeśli jest to
niezbędne, na
każdym etapie
może wezwać
wykonawców do
złożenia wszystkich
lub niektórych
dokumentów
potwierdzających
brak podstaw do
wykluczenia,
spełnianie
kryteriów
kwalifikacji lub
kryteriów selekcji.
Zamawiający

bieg termin
związania ofertą
– określony w
ogłoszeniu o
zamówieniu

otwiera oferty –
ten sam dzień, w
którym upływa
termin składania
ofert, bezpośrednio
po upływie tego
terminu

bieg termin
związania ofertą
– określony w
ogłoszeniu o
zamówieniu

Badanie i ocena
ofert

Składa
wymagane
dokumenty na
żądanie

Jeśli jest to
niezbędne, na
każdym etapie
może wezwać
wykonawców do
złożenia wszystkich
lub niektórych
dokumentów
potwierdzających
brak podstaw do
wykluczenia,
spełnianie
kryteriów
kwalifikacji lub
kryteriów selekcji.
Zamawiający

Składa
wymagane
dokumenty na
żądanie
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Żądanie wyjaśnień do
złożonych
dokumentów

Składa wyjaśnienia,
niedostarczenie wykluczenie

Żądanie wyjaśnień do
złożonych
dokumentów

Składa wyjaśnienia,
niedostarczenie wykluczenie

Powiadomienie o
poprawieniu omyłek
w ofercie (pisarskich,
rachunkowych,
innych)

Brak zgody na
poprawienie innych
omyłek w terminie
3 dni od
powiadomienia –
odrzucenie oferty

Powiadomienie o
poprawieniu omyłek
w ofercie (pisarskich,
rachunkowych,
innych)

Brak zgody na
poprawienie innych
omyłek w terminie
3 dni od
powiadomienia –
odrzucenie oferty

Żądanie wyjaśnień
dotyczących treści
złożonej oferty
Badanie rażąco
niskiej ceny – żądanie
wyjaśnień

Złożenie wyjaśnień,
nie złożenie –
odrzucenie oferty

Żądanie wyjaśnień
dotyczących treści
złożonej oferty
Badanie rażąco
niskiej ceny – żądanie
wyjaśnień

Złożenie wyjaśnień,
nie złożenie –
odrzucenie oferty

obowiązany jest
korzystać z systemu
e-Certis i wymagać
przedstawienia
środków
dowodowych w
formie
dokumentów, które
są objęte tym
systemem
Może wykluczyć
wykonawcę na
dowolnym etapie
postępowania, jeśli
zachodzą wobec
niego podstawy
wykluczenia
Powiadomienie
oferenta o
poprawieniu
omyłek (pisarskich,
rachunkowych,
innych)

Żądanie wyjaśnień
dotyczących treści
złożonej oferty
Badanie rażąco
niskiej oferty –
żądanie wyjaśnień i
dowodów dot. ceny
lub kosztów

Brak zgody na
poprawienie
innych omyłek
w terminie 3 dni
od
powiadomienia
– odrzucenie
oferty

Dostarcza
informacje,
ocena w drodze
konsultacji z
oferentem.
Odrzucenie
oferty – jeśli
dostarczone
dowody nie
uzasadniają
niskiego
poziomu ceny

obowiązany jest
korzystać z systemu
e-Certis i wymagać
przedstawienia
środków
dowodowych w
formie
dokumentów, które
są objęte tym
systemem
Może wykluczyć
wykonawcę na
dowolnym etapie
postępowania, jeśli
zachodzą wobec
niego podstawy
wykluczenia
Powiadomienie
oferenta o
poprawieniu
omyłek (pisarskich,
rachunkowych,
innych)

Żądanie wyjaśnień
dotyczących treści
złożonej oferty
Badanie rażąco
niskiej oferty –
żądanie wyjaśnień i
dowodów dot. ceny
lub kosztów

Brak zgody na
poprawienie
innych omyłek
w terminie 3 dni
od
powiadomienia
– odrzucenie
oferty

Dostarcza
informacje,
ocena w drodze
konsultacji z
oferentem.
Odrzucenie
oferty – jeśli
dostarczone
dowody nie
uzasadniają
niskiego
poziomu ceny
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lub kosztów
(dokładne
okoliczności
wskazuje
ustawa)

lub kosztów
(dokładne
okoliczności
wskazuje
ustawa)
Wniosek o
przedłużenie terminu
związania ofertą max
o 60 dni

•

Wybór oferty najkorzystniejszej

•
Zamawiający zwraca
wadium
Zawiadomienie
wykonawców o
wyborze,
wykonawcach
wykluczonych,
wykonawcach,
których oferty zostały
odrzucone,
wskazanie terminu,
po którym umowa
może być zawarta –
min 5 dni od
przesłania
zawiadomienia
Zamieszczenie ww.
zawiadomienia na
swojej stronie
internetowej
Zwrot wadium jeśli
zamawiający żądał

Zgoda na
przedłużenie z
jednoczesnym
przedłużeniem
okresu
ważności
wadium
Brak zgody –
wykluczenie,
bez utraty
wadium

Wniosek o
przedłużenie terminu
związania ofertą max
o 60 dni

•

•
Zamawiający zwraca
wadium
Zawiadomienie
wykonawców o
wyborze,
wykonawcach
wykluczonych,
wykonawcach,
których oferty zostały
odrzucone,
wskazanie terminu,
po którym umowa
może być zawarta –
min 10 dni od
przesłania
zawiadomienia
Zamieszczenie ww.
zawiadomienia na
swojej stronie
internetowej
Zwrot wadium

Zgoda na
przedłużenie z
jednoczesnym
przedłużeniem
okresu
ważności
wadium
Brak zgody –
wykluczenie,
bez utraty
wadium
Zawiadomienie
kandydatów i
oferentów o
wyborze oferty
najkorzystniejszej
ekonomicznie –
publikacja
informacji na
profilu nabywcy

Zawiadomienie
kandydatów i
oferentów o
wyborze oferty
najkorzystniejszej
ekonomicznie –
publikacja
informacji na
profilu nabywcy

Zawiadomienie
oferentów o
oferentach, których
oferty odrzucono, o
oferentach
wykluczonych.

Zawiadomienie
oferentów o
oferentach, których
oferty odrzucono, o
oferentach
wykluczonych.
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Unieważnienie
postępowania

Przygotowanie
dokumentów
w przypadku
konsorcjum
możliwość żądania
umowy regulującej
współpracę tych
wykonawców

Zawarcie umowy

Zawiadomienie
wykonawców, którzy
ubiegali się o
zamówienie/złożyli
oferty

Zawiadomienie
wykonawców, którzy
ubiegali się o
zamówienie/złożyli
oferty

Wniesienie
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy
(jeśli zamawiający
żądał)

Przygotowanie
dokumentów
w przypadku
konsorcjum
możliwość żądania
umowy regulującej
współpracę tych
wykonawców

Wniesienie
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy

Zawiadomienie
kandydatów i
oferentów o
unieważnieniu
postępowania –
publikacja na
profilu nabywcy
Wzywa oferenta,
którego ofertę
wybrano do
przedstawienia
aktualnych
dokumentów
potwierdzających
brak podstaw do
wykluczenia oraz
spełnianie
kryteriów
kwalifikacji. Może
jeszcze zwrócić się
o uzupełnienie i
wyjaśnienie
złożonych
dokumentów.
W przypadku
konsorcjum
możliwość żądania
umowy regulującej
współpracę tych
wykonawców.
Podpisanie umowy
w terminie nie
krótszym niż 10 dni
od przesłania
zawiadomienia o
wyborze oferty Po
podpisaniu umowy
(możliwość zmian
umowy, w
określonych

Składa aktualne
dokumenty.
Wnosi
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy, jeśli
zamawiający
żądał

Zawiadomienie
kandydatów i
oferentów o
unieważnieniu
postępowania –
publikacja na
profilu nabywcy
Wzywa oferenta,
którego ofertę
wybrano do
przedstawienia
aktualnych
dokumentów
potwierdzających
brak podstaw do
wykluczenia oraz
spełnianie
kryteriów
kwalifikacji. Może
jeszcze zwrócić się
o uzupełnienie i
wyjaśnienie
złożonych
dokumentów.
W przypadku
konsorcjum
możliwość żądania
umowy regulującej
współpracę tych
wykonawców.
Podpisanie umowy
w terminie nie
krótszym niż 10 dni
od przesłania
zawiadomienia o
wyborze oferty Po
podpisaniu umowy
(możliwość zmian
umowy, w
określonych

Składa aktualne
dokumenty.
Wnosi
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy, jeśli
zamawiający
żądał
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Zakończenie postępowania
Środki ochrony prawnej

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Publikacja w BZP
ogłoszenia o
udzieleniu
zamówienia

Treść
ogólnodostępna

Przekazanie
ogłoszenia o
udzieleniu
zamówienia
Urzędowi Publikacji
UE

Treść
ogólnodostępna

Sporządzenie
protokołu z
postępowania

Sporządzenie
protokołu z
postępowania

Wniesienie
odwołania wobec
opisu sposobu
dokonywania oceny
spełniania
warunków w
postępowaniu,
wykluczenia,
odrzucenia oferty
Na każdym etapie przekazanie
informacji o
niezgodnej z
przepisami ustawy
PZP czynności
podjętej przez
zamawiającego lub
zaniechaniu

przypadkach
publikacja
ogłoszenia o
modyfikacji
umowy)
Podpisanie umowy

Podpisanie
umowy

Publikuje
ogłoszenie o
udzieleniu
zamówienia nie
później niż w
terminie 30 dni od
zawarcia umowy
Sporządzenie
protokołu z
postępowania
(wzór nie określony
rozporządzeniem)

przypadkach
publikacja
ogłoszenia o
modyfikacji
umowy)
Podpisanie umowy

Podpisanie
umowy

Publikuje
ogłoszenie o
udzieleniu
zamówienia nie
później niż w
terminie 30 dni od
zawarcia umowy
Sporządzenie
protokołu z
postępowania
(wzór nie określony
rozporządzeniem)

Na każdym etapie
wykonawca może
wnieść odwołanie

Na każdym
etapie
wykonawca
może wnieść
odwołanie

Na każdym
etapie
wykonawca
może wnieść
odwołanie

Na każdym etapie przekazanie
informacji o
niezgodnej z
przepisami ustawy
PZP czynności
podjętej przez
zamawiającego lub
zaniechaniu

Na każdym
etapie przekazanie
informacji o
niezgodnej z
przepisami
ustawy PZP
czynności
podjętej przez
zamawiającego
lub zaniechaniu

Na każdym
etapie przekazanie
informacji o
niezgodnej z
przepisami
ustawy PZP
czynności
podjętej przez
zamawiającego
lub zaniechaniu
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