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W orzecznictwie Krajowej 
Izby Odwoławczej pro-
blematyka kształtowania 

pozacenowych kryteriów oceny ofert 
uwidacznia  się szczególnie w  wyro-
kach wydanych w odpowiedzi na od-
wołania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 
gdzie rozstrzygane są kwestie związa-
ne z  dopuszczalnością zastosowania 
danego kryterium i  jego zgodnością 
z  przepisami prawa, poprawnością 
jego skonstruowania czy  opisania. 
Wprowadzeniem do  tematu może 

być teza wyroku KIO z 7 październi-
ka 2016 r.:

n  Wyrok KIO z 7 października 
2016 r. (KIO 1738/16, KIO 
1740/16)
„Określone przez Zamawiającego 

wymagania w  przedmiocie zamó-
wienia to  w  zasadzie niekończąca  się 
możliwość doboru kryteriów, bowiem 
to  przedmiot zamówienia, jego cha-
rakter i potrzeby zamawiającego kreują 
budowę kryterium oceny ofert, które-
go kształt i charakter zdeterminowane 
są  w  szczególności rodzajem zamó-
wienia. Poszukiwanie przez Zamawia-
jących kryteriów oceny ofert winno 
stanowić stały element postępowań, 
bowiem każde z zamówień w zasadzie 
jest inne (…)”. 

Powyższy wyrok porusza ważny 
aspekt kształtowania pozacenowych 
kryteriów. Jest nim prawo doboru i po-
szukiwania różnego rodzaju rozwią-
zań, limitowane jedynie koniecznością 
powiązania kryteriów z  przedmiotem 
zamówienia, w  szczególności z  jego 
specyfiką i potrzebami zamawiającego. 
Dopóki istnieje ten związek i zachowa-
na zostaje konkurencyjność postępo-
wania, dopóty prawo zamawiającego 
nie powinno być ograniczane (zwłasz-
cza że zawarty w art. 91 ust. 2 pzp ka-
talog kryteriów pozacenowych jest 
otwarty). Podkreślono to w uzasadnie-
niu cytowanego wyroku, stwierdzając: 
„Fakt, że kryterium oceny ofert nie jest 
standardowe i  «utarte» w  praktyce, 
nie oznacza, że jest ono niewłaściwe”. 

Zaakcentowanie przez Izbę tego 
ważnego aspektu może przyczynić  się 
do  zmiany nastawienia zamawiają-
cych do  sposobu kształtowania po-
zacenowych kryteriów oceny ofert, 
skutkującej odejściem od  standardo-
wej „triady” (termin realizacji/czas 
dostawy; gwarancja/rękojmia; płat-
ność) na  rzecz bardziej kreatywnego 
podejścia do konstruowania tych kry-
teriów, dzięki któremu zwiększy  się 
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Formułując pozacenowe kryteria oceny 
ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania 
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z przedmiotem zamówienia i zachowania 
konkurencyjności postępowania.
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konkurencyjność postępowań i  praw-
dopodobieństwo uzyskania jak najlep-
szego produktu czy usługi. 

Wpisuje  się to  w  cele ostatniej no-
welizacji pzp, dokonanej ustawą z dnia 
22  czerwca 2016  r. (DzU  z  2016  r., 
poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca 
z  2016  r.) i  odzwierciedla stan rzeczy 
zaprezentowany w  szczegółowym ra-
porcie Urzędu Zamówień Publicz-
nych1 (dalej: Raport), dotyczącym 
omawianego zagadnienia.

Raport UZP 
Próba ograniczenia możliwości sto-
sowania kryterium ceny jako jedy-
nego podjęta w  2014  r.2, choć wpły-
nęła pozytywnie na  samo podejście 
do  wprowadzania do  treści siwz po-
zacenowych kryteriów, to  w  praktyce 
okazała się mało efektywna. Jak wska-
zano w  Raporcie, „problem z  racjo-
nalnym i  efektywnym stosowaniem 
kryteriów pozacenowych pozostawał 

nadal aktualny”3. Powyższe wynikało 
z  biernego podejścia zamawiających 
do kreowania tych kryteriów: poprze-
stawali oni, w większości przypadków, 
na dodaniu do kryterium ceny jednego 
z następujących kryteriów (lub kilku): 
 – termin realizacji/czas dostawy; 
 – gwarancja/rękojmia; 
 – płatność, 
przy jednoczesnym przypisywa-
niu tym kryteriom tak małego znacze-
nia, że w końcowym rozrachunku i tak 
to cena stanowiła rzeczywistą płaszczy-
znę konkurencji. Stosowane kryteria 
pozacenowe i  przypisywana im waga 
nie miały więc istotnego wpływu na ja-
kość. W konkluzji Raportu stwierdzo-
no, że: „Założenie ustawodawcy, jakim 
było podniesienie jakości świadczenia 
realizowanego na  podstawie ustawy 
Pzp oraz zwrócenie uwagi na  koszty, 
które generują zamawiane przedmioty 
(…) nie  zostało zatem w  pełni osią-
gnięte”4. 

Odwróceniu zaistniałych tenden-
cji służyć mają zmiany wprowadzo-
ne ustawą nowelizującą z  2016  r., 
przede wszystkim przewidziana 
w art. 91 ust. 2a pzp zasada dotycząca 
stosowania kryterium ceny. Na  zama-
wiających, o  których mowa w  art.  3 
ust.  1 pkt  1 i  2  pzp (czyli dla jedno-
stek sektora finansów publicznych 
w  rozumieniu przepisów o  finansach 
publicznych oraz innych, niż określo-
ne w  pkt  1, państwowych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej), oraz ich związ-
ki ustawodawca nałożył obowiązek 
zarezerwowania co najmniej 40% wagi 
dla pozacenowych kryteriów. Warto tę 
część przeznaczyć na  kryteria, które 
przyniosą zamawiającemu wymierny 
efekt, zwłaszcza że  dalsze stosowanie 
jedynie kryterium ceny wymaga okre-
ślenia standardów jakościowych oraz 
wykazania sposobu uwzględnienia 
kosztów cyklu życia. 

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi
R

ys
. B

ar
tło

m
ie

j B
ro

sz



Prowadzenie postępowania

16 Przetargi Publiczne | Kwiecień 2018

Efekty wprowadzonych zmian 
dopiero będą mogły być szerzej dia-
gnozowane. Na chwilę obecną można 
odnotować nieznaczny wzrost liczby 
postępowań z  udziałem wyłącznie 
kryterium ceny, co  jednak nie  musi 
być zjawiskiem niepożądanym, gdy 
weźmie  się pod uwagę aktualizują-
cy  się w  takiej sytuacji obowiązek 
określenia przez zamawiających stan-
dardów jakościowych. W  tym ukła-
dzie, przy odpowiednio określonych 
standardach jakościowych, niższa 
cena oferty nie  musi automatycznie 
oznaczać niższej jakości. W Raporcie 
odnotowano także zmianę w  rozkła-
dzie i rodzaju stosowanych kryteriów. 
Na  trzeciej pozycji pod względem 
najczęstszego zastosowania znala-
zło  się kryterium związane z  jako-
ścią/funkcjonalnością/parametrami 
technicznymi (w  miejsce dotychczas 
stosowanego kryterium płatności)5. 
Odsetek postępowań z  udziałem 
tego kryterium wzrósł z 10% do 19%. 
Na  czwartym miejscu wśród najczę-
ściej wybieranych kryteriów znala-
zło  się kryterium wiedzy/doświad-
czenia (18%)6. 

Są to symptomy pozytywnych zmian. 
Trudno na tym etapie mówić o efekcie, 
zwłaszcza że wśród pozacenowych kry-
teriów oceny ofert rzadko pojawiają się 
kryteria dotyczące innowacji, aspektów 
społecznych i  środowiskowych. Upo-
wszechnianie i  stosowanie kryteriów 
pozacenowych w  sposób, który możli-
wie najbardziej efektywnie przełoży się 
na  jakość nabywanych dóbr i  na  inne 
wartości ważne z  punktu widzenia 
funkcjonowania państwa, jest procesem 
złożonym i  długofalowym. Dostrzega 
to  UZP, podkreślając potrzebę promo-
wania i  tworzenia wspólnie z  uczest-
nikami rynku dobrych wzorów w  tym 
zakresie (s. 17 Raportu).

Poniżej zaprezentowano przykłady 
najnowszego orzecznictwa KIO doty-
czącego pozacenowych kryteriów oce-
ny ofert. W ramach cytowanych w dal-
szej części artykułu rozstrzygnięć Izba 

zwracała także uwagę na  podstawowe 
zasady tworzenia i  stosowania tych 
kryteriów7. 

Kryterium jakości –  
poziom kary umownej 
W  sprawie rozstrzygniętej wyrokiem 
KIO 1738/16, KIO 1740/16, wyda-
nym w  odniesieniu do  postępowania 
pn. „Świadczenie usług utrzymania 
czystości w  wybranych lokalizacjach 
zarządzanych przez PKP S.A.  i  PKP 
PLK S.A.”, zamawiający sformułował 
kryterium jakości w  postaci gwaran-
cji należytego wykonania umowy wy-
rażonej w poziomie kary umownej za 
negatywny wynik audytu kontrolne-
go zamawiającego w  danym obiekcie. 
Kryterium temu zarzucono pozorność 

z uwagi na finansowy charakter, a więc 
możliwość wliczenia zaoferowanego 
poziomu kary umownej w cenę oferty 
(wskutek czego nie  ma ono przełoże-
nia na  jakość świadczenia, a  jedynie 
na  cenę oferty). Wykonawca odwo-
łał się przy tym do wyroku z 27 sierp-
nia 2014 r. (KIO 1630/14), wskazując, 
że: „W  ramach kryterium innego niż 
cena nie powinien się mieścić aspekt fi-
nansowy, samo kryterium pozacenowe 
winno premiować wyłącznie cechę de-
cydującą o wyższej jakości przedmiotu 
zamówienia”.

Podzielając stanowisko zamawia-
jącego, KIO wskazała, że  kwestiono-
wane kryterium pozostaje związane 
z  przedmiotem zamówienia. Częścią 
tego przedmiotu są  bowiem również 
postanowienia umowy odnoszące  się 
do  sposobu realizacji zamówienia, 
w  tym do  ciężaru ewentualnych kar 
umownych za nienależyte wykonanie 
zamówienia: 

n  Wyrok KIO z 7 października 
2016 r. (KIO 1738/16,  
KIO 1740/16)
„(…) każde z  kryteriów winno 

być dobrane w  sposób prawidłowy 
do  przedmiotu zamówienia. W  roz-
poznawanym przypadku jest to  usłu-
ga,  tym samym określenie kryterium 
oceny oferty jako jakości wyrażają-
cej się w gwarancji należytego wykona-
nia umowy przez określenie przez wy-
konawcę poziomu kary umownej przy 
jednoczesnym określeniu w  SIWZ 
przez Zamawiającego minimalnej 
i maksymalnej rozpiętości procentowej 
zasługuje na aprobatę (…). Poziom kar 
umownych jest uzależniony od  spo-
sobu świadczenia usługi. Tym samym 
można wskazać, że  im bardziej wyko-
nawca jest pewien jakości świadczo-
nej usługi,  tym wyższą może wskazać 
Zamawiającemu procentową wartość 
naliczanej kary umownej”. 

Powyższe rozstrzygnięcie potwier-
dza, że kryterium oceny ofert musi być 

TEMAT NUMERU

Artykuł 91 ust. 2 pzp

Kryteriami oceny ofert są cena lub 
koszt albo cena lub koszt i inne kry-
teria odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry tech-
niczne, właściwości estetyczne 
i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym 
integracja zawodowa i społeczna 
osób, o których mowa w art. 22 
ust. 2, dostępność dla osób niepeł-
nosprawnych lub uwzględnianie 
potrzeb użytkowników;
3) aspekty środowiskowe, w tym 
efektywność energetyczna przed-
miotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje zawo-
dowe i doświadczenie osób wyzna-
czonych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz po-
moc techniczna, warunki dostawy, 
takie jak termin dostawy, sposób 
dostawy oraz czas dostawy lub 
okres realizacji.
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związane z  przedmiotem zamówienia 
(art.  91  ust.  2c  pzp). Z  drugiej strony 
pokazuje jednocześnie, że związek ten 
należy oceniać każdorazowo w sposób 
zindywidualizowany, uwzględniający 
konkretne cechy, elementy i  specyfikę 
danego zamówienia. Kryterium pasu-
jące do  jednego zamówienia nie  musi 
bowiem pozostawać w  związku 
z przedmiotem innego. W określonych 
sytuacjach konkurowanie poziomem 
kar umownych może natomiast sta-
nowić formę konkurowania jakością 
(za dopuszczalnością stosowania kry-
terium w  postaci kary umownej KIO 
opowiedziała się w wyroku z 24 lutego 
2012 r., KIO 291/12). 

Kryterium „organizacja 
zespołu wykonawcy”
W wyroku z 3 kwietnia 2017 r. (KIO 
486/17, KIO 492/17) przedmiotem 
oceny Izby była dopuszczalność 
zastosowania kryterium odnoszą-
cego  się do  organizacji zespołu 
wykonawcy, w  ramach którego za-
mawiający brał pod uwagę „wskaźnik 
osób zatrudnionych na umowę o pra-
cę przez okres dłuższy niż 3 miesiące 
przed dniem złożenia oferty w ogól-
nej liczbie członków zespołu Wy-
konawcy”, nadając temu kryterium 
wagę 40%.

Wykonawcy kwestionujący to  kry-
terium nie negowali samej możliwości 
żądania zatrudnienia osób na  podsta-
wie umów o  pracę8. Istota zarzutów 
dotyczyła punktowania ofert za zatrud-
nienie w okresie sprzed daty wszczęcia 
postępowania. Osią sporu była także 
zasada, zgodnie z którą kryteria oceny 
ofert nie  mogą dotyczyć właściwości 
wykonawcy. 

Izba nakazała wykreślenie tak sfor-
mułowanego kryterium.

n  Wyrok KIO z 3 kwietnia 2017 r. 
(KIO 486/17, KIO 492/17)
„(…) po  nowelizacji dopusz-

czalne jest określenie jako kryte-
rium oceny ofert także właściwości 

podmiotowych wykonawcy9, pod 
warunkiem że  ten wykaże w  sposób 
niebudzący wątpliwości, iż kryterium 
oceny ofert w brzmieniu proponowa-
nym przez zamawiającego będzie nie-
wątpliwie w całości związane z przed-
miotem zamówienia. W  przypadku 
tego kryterium jego związek z przed-
miotem tego zamówienia jest wątpli-
wy10. Zamówienie może wykonać każ-
dy zespół osób o odpowiedniej wiedzy 

i  doświadczeniu, niezależnie od  for-
my zatrudnienia. (…) zaakceptowanie 
postępowania Zamawiającego usta-
lającego jako kryterium zatrudnienie 
na  umowę o  pracę przed terminem 
składania ofert prowadziłoby do  wy-
paczenia istoty zamówień publicz-
nych, tj. niedopuszczenia do realizacji 
zamówienia wszystkich wykonawców, 
a  w  szczególności małych i  średnich 
przedsiębiorców, którzy są  w  stanie 
dane zamówienie w sposób prawidło-
wy wykonać”.

Przykład powyższego rozstrzygnię-
cia potwierdza, że  pozacenowe kry-
teria nie  mogą dotyczyć właściwości 
wykonawcy. Zamawiający dysponują 
możliwością formułowania kryteriów 
dotyczących organizacji czy zespołu wy-
konawcy wyznaczonego do realizacji za-
mówienia, jeżeli może to mieć znaczący 
wpływ na  jakość wykonania zamówie-
nia. Warto rozważnie korzystać z  tego 
prawa, tak by sformułowane kryterium 
referowało faktycznie do jakości świad-
czenia, a nie do właściwości wykonawcy. 

Obok wytycznych w  zakresie for-
mułowania pozacenowych kryte-
riów, które ustawodawca wskazuje 
w art. 91 ust. 2c, 2d i ust. 3 pzp, ważne 
są – na co również Izba zwraca szcze-
gólną uwagę – regulacje wynikające 
z art. 7 ust. 1 pzp. Pozacenowe kryteria 
muszą respektować fundamentalne za-
sady zamówień publicznych wyrażają-
ce się w obowiązku zapewnienia uczci-
wej konkurencji. Warto zauważyć, 

że naruszenie tej zasady może nastąpić 
nie  tylko bezpośrednio, ale również 
pośrednio, jako efekt wadliwego skon-
struowania pozacenowych kryteriów 
(zob. np. wyrok KIO z 30 październi-
ka 2017  r., KIO 2158/17). W  sposób 
jednoznaczny dała temu wyraz Izba 
w  wyroku wydanym w  odniesieniu 
do  odwołań złożonych w  postępowa-
niu – które dotyczyło dostawy oprogra-
mowania wraz z niezbędnym sprzętem 
serwerowym oraz usługą wdrożenia 
i  asysty technicznej na  system zarzą-
dzania procesami dydaktycznymi – 
gdzie zamawiający przewidział punk-
tację doświadczenia we wdrażaniu 
oprogramowania na uczelni z kierun-
kiem lekarskim. Zawężenie doświad-
czenia do  uczelni tylko z  kierunkiem 
lekarskim zostało skutecznie zakwe-
stionowane:

 
n  Wyrok KIO z 4 maja 2017 r.  

(KIO 777/17) 
„Zamawiający nie  ma nieograni-

czonej swobody wyboru kryterium. 

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

Upowszechnianie i stosowanie kryteriów po-
zacenowych w sposób, który możliwie naj-
bardziej efektywnie przełoży się na jakość 
nabywanych dóbr i na inne wartości ważne 
z punktu widzenia funkcjonowania państwa, 
jest procesem złożonym i długofalowym.
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Wybór danego kryterium musi bo-
wiem zapewnić możliwość efektywnej 
konkurencji”. 

Kryterium „aspekty  
środowiskowe” 
W  sprawie rozstrzygniętej wyro-
kiem KIO z 24 listopada 2016 r. (KIO 
2101/16), wydanym w  odniesieniu 
do  postępowania, które dotyczy-
ło usługi utworzenia i  prowadzenia 
punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, Izba uzna-
ła dopuszczalność stosowania kryte-
rium polegającego na  punktowaniu 
posiadania certyfikowanego syste-
mu zarządzania środowiskiem. Izba 
wskazała, że  takie kryterium nie  od-
nosi  się do  właściwości wykonaw-
cy, ale wprost do  sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia i  ochrony 
środowiska. Posiadanie takiego cer-
tyfikatu może bowiem gwarantować 
lepszy efekt ekologiczny. 

W  sprawie rozstrzygniętej wyro-
kiem z  30  października 2017  r. (KIO 
2146/17) Izba dokonała z  kolei oceny 

dopuszczalności zróżnicowania punk-
tacji ze względu na rodzaj posiadanego 
certyfikatu. Zamawiający przewidział 
przyznanie dwukrotnie większej licz-
by punktów za posiadanie certyfikatu 
EMAS niż za posiadanie certyfikatu 
ISO. Izba wskazała, że  zamawiający 
nie  wykazał, iż  różnice między po-
szczególnymi systemami zarządzania 

jakością stanowią tak znaczną war-
tość dodaną, by uprawniało to do  tak 
dalece idącego zróżnicowania zasad 
punktacji. W konsekwencji Izba naka-
zała zamawiającemu zrównanie liczby 
punktów przyznawanych w kryterium 
„posiadanie certyfikatu wdrożenia sys-
temu zarządzania środowiskiem”. 

Powyższy przykład pokazuje, że nie-
zgodność z przepisami pzp może mieć 
miejsce nie  tylko na  płaszczyźnie sa-
mego kryterium, ale także na  gruncie 
wagi, jaka została mu przypisana. 

Kryterium „aspekty społeczne” 
W  sprawie rozstrzygniętej wyrokiem 
z 5 września 2017 r. (KIO 1747/17) Izba 
oceniła zastosowanie kryterium „za-

trudnienie bezrobotnych”, w  ramach 
którego zamawiający ograniczył możli-
wość uzyskania punktów za zatrudnie-
nie osób bezrobotnych zamieszkałych 
na określonym terenie. 

Izba uznała taką konstrukcję za 
dopuszczalną i  niedyskryminują-
cą, wskazując na  cel, który przy-
świecał zamawiającemu, jakim była 

aktywizacja osób bezrobotnych 
z  obszaru swojej gminy. Izba wska-
zała, że w tym przypadku kryterium 
nie miało na celu zbadania zdolności 
wykonawców do  pozyskania i  za-
trudnienia pracowników, ale stano-
wiło mechanizm osiągnięcia efektu 
zamówienia na  poziomie społecz-
nym. Kryterium zostało ograniczo-
ne do  lokalnej społeczności, co  Izba 
uznała za uzasadnione obiektyw-
nie  tym, aby efekt zamówienia miał 
także znaczenie dla poprawy sytuacji 
tych mieszkańców, na  potrzeby któ-
rych jest ono realizowane. 

Perspektywę oceny zastosowanego 
kryterium stanowi więc nie  tylko za-
sada uczciwej konkurencji, ale także 
zawarty w art. 7 ust. 1 pzp obowiązek 
równego traktowania wykonawców. 
Powyższy przykład pokazuje przy tym, 
że racjonalne korzystanie z możliwości 
kreowania pozacenowych kryteriów 
może być dla zamawiających nie tylko 
sposobem na uzyskanie jak najlepsze-
go produktu lub usługi, ale także na-
rzędziem do  polepszania warunków 
życia lokalnych społeczności. 

Kryterium „opis techniczny”
W  postępowaniu, które dotyczyło 
dostawy i  wdrożenia systemu, wraz 
z urządzeniami, służącego elektronicz-
nej obsłudze pasażerów, zamawiają-
cy sformułował bardzo rozbudowane 
i złożone kryterium oceny techniczno-
-eksploatacyjnej. Wyrokiem z 22 stycz-
nia 2018 r. (KIO 26/18) Izba „nakazała 
zamawiającemu wykreślenie podkryte-
rium Opis Techniczny Integracji w ca-
łości i dokonanie opisu podkryterium 
Opis Techniczny Systemu w  taki spo-
sób, aby jednoznacznie było określo-
ne, jakie elementy i  na  jakim stopniu 
szczegółowości mają być opisane przez 
wykonawcę ze  wskazaniem punktu 
OPZ, do którego dany element się od-
nosi, ze  wskazaniem, czy  do  danego 
elementu zamawiający życzy sobie pre-
zentacji na  schemacie, czy  w  formule 
tabelarycznej i  czy  wymaga podanie 

TEMAT NUMERU

Artykuł 91 ust. 2d pzp

Zamawiający określa kryteria 
oceny ofert w sposób jednoznacz-
ny i zrozumiały, umożliwiający 
sprawdzenie informacji przedsta-
wianych przez wykonawców.

Podjęta w 2014 r. próba ograniczenia 
możliwości stosowania kryterium ceny jako 
jedynego – choć wpłynęła pozytywnie na 
samo podejście do wprowadzania do treści 
siwz pozacenowych kryteriów – w praktyce 
okazała się mało efektywna.
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komponentów: w tym urządzeń, opro-
gramowania standardowego (z  pół-
ki) z nazwy i producenta i do  jakiego 
stopnia szczegółowości, określenia 
czy  wymagany jest jedynie producent 
i  model/nazwa komponentu główne-
go, czy  też wraz z  konfiguracją tego 
komponentu np. w  zakresie pamięci, 
procesora, pojemności dyskowej itp.” 
Izba nakazała także zamawiającemu 
wskazanie, w  jaki sposób będzie oce-
niał ofertę w tym kryterium. 

Izba nie  zanegowała samej idei ta-
kiego kryterium, ale zwróciła uwagę 
na  jego niezrozumiały i  niejedno-
znaczny opis, budzący szereg wątpli-
wości co do tego, co jest faktycznie wy-
magane i za co oraz w jakim wymiarze 
wykonawca może uzyskać określoną 
liczbę punktów. 

Przykład powyższego rozstrzygnię-
cia potwierdza, że  pozacenowe kry-
teria muszą być określone w  sposób 
jednoznaczny i  zrozumiały, umoż-
liwiający sprawdzenie informacji 
przedstawionych przez wykonawców 
(art.  91  ust.  2d  pzp). W  innym przy-
padku może dojść do  zachwiania 
uczciwej konkurencji i  równego trak-
towania wykonawców. Zamawiający, 
formułując kryteria, nawet najbardziej 
złożone i rozbudowane, powinien więc 
zadbać o  to, by  kryteria oceny ofert 
były nie  tylko mierzalne, ale także 
skonstruowane w taki sposób, aby wy-
nik oceny oferty wykonawcy był dla 
niego wynikiem przewidywalnym. 

Orzecznictwo KIO może niewąt-
pliwie stanowić źródło wzorów wła-
ściwego stosowania pozacenowych 
kryteriów. Należy  się przy  tym spo-
dziewać, że  wraz ze  wzrostem liczby 
i  różnorodności stosowanych kryte-
riów powiększać  się będzie dorobek 
orzeczniczy Izby. Już teraz – mimo 
że  w  ramach pozacenowych kryte-
riów nadal prym wiodą kryteria ter-
minu realizacji/czasu dostawy oraz 
gwarancji/rękojmi – w  orzecznic-
twie można znaleźć cenne przykłady 

rozstrzygnięć w sprawach, w których 
zamawiający podjęli wysiłek skon-
struowania innych kryteriów, wykra-
czając poza funkcjonujące w praktyce 
standardy i utarte wzorce.  

Przypisy

1  UZP, Raport dotyczący kryteriów 
oceny ofert – wpływ zmian wpro-
wadzonych nowelizacjami ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 sierpnia 2014 r. i z dnia 22 czerw-
ca 2016 r. na stosowanie pozaceno-
wych kryteriów ofert w postępo-
waniach o zamówienie publiczne, 
https://www.uzp.gov.pl/__data/as-
sets/pdf_file/0023/34718/RAPORT-
-KRYTERIA_2017_05.pdf.

2  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2014 r., poz. 1232). 

3  Raport, s. 6. 
4  Raport, s. 7–8. 
5  Dwa pierwsze miejsca pozostały bez 

zmian: termin realizacji/czas dosta-
wy – 30%; gwarancja/rękojmia – 25%. 
Zob. tabela nr 12, s. 11 Raportu. 

6  Wśród kolejnych najczęściej stoso-
wanych pozacenowych kryteriów 
wymieniono w Raporcie kryterium 
płatności (warunki, terminy itp.) – 
10% oraz kryterium czasu reakcji – 5% 
– zob. s. 11 Raportu. 

7  Ramy artykułu nie pozwalają 
na szerszą prezentację orzecznictwa 
względem każdego z kryteriów prze-
widzianych w art. 91 ust. 2 pzp oraz 
względem wszystkich zasad ujętych 
w art. 91 ust. 2c, 2d i ust. 3 pzp. Całe 
orzecznictwo KIO wraz z indeksem 
rzeczowym dostępne jest na stronie 
https://www.uzp.gov.pl/kio/orzecz-
nictwo/indeksy-tematyczne-dot.-
-orzeczen-kio.

8  W wyroku KIO 1607/15 Izba wska-
zała, że: „Kryterium odnoszące się 
do aspektu zatrudnienia do realizacji 
przedmiotu zamówienia na pod-
stawie umowy o pracę stanowi 
wypełnienie aspektów społecznych 

określonych przez ustawodawcę 
i nie może stanowić o ograniczeniu 
konkurencji”. 

9  Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 pzp 
kryteria mogą odnosić się do orga-
nizacji, kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia osób wyznaczo-
nych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówie-
nia. Przepis ten nie pozostaje 
w kolizji z zakazem zawartym 
w art. 91 ust. 3 pzp. Dotyczy etapu 
realizacji, a nie obowiązku posiada-
nia określonych cech przed termi-
nem składania ofert, który to obo-
wiązek wpisywałby się, w ocenie 
autora, w pojęcie „właściwości 
wykonawcy”. Inaczej, w ramach 
kryteriów oceny ofert, mogłoby fak-
tycznie dochodzić do konkurowania 
„właściwościami wykonawców” (tak 
jak w omawianej sprawie – konkuro-
wania wskaźnikiem wcześniejszego 
zatrudnienia na umowę o pracę). 
Warto odnotować tezę wyroku 
KIO z 4 maja 2017 r. (KIO 763/17): 
„Kryterium odnoszące się do jakości 
personelu (zespołu) mającego wyko-
nać przedmiot zamówienia nie do-
tyczy i nie łamie zakazu zawartego 
w art. 91 ust. 3 p.z.p. – przy założe-
niu, że kryterium to zostanie prawi-
dłowo sformułowane, tj. będzie się 
odnosiło do konkretnego personelu 
(zespołu) wyznaczonego do reali-
zacji zamówienia, a nie ogólnie 
personelu wykonawcy bez wskaza-
nia jego powiązania z przedmiotem 
zamówienia i jego jakością. Tym 
samym kryterium to powinno być 
powiązane ze sposobem wykona-
nia zamówienia, przykładowo jako 
element metodologii wykonania 
zamówienia”. Zob. także wyrok KIO 
z 2 lutego 2017 r. (KIO 140/17). 

10  Przedmiotem zamówienia było 
„Zaprojektowanie, przygotowanie, 
wdrożenie rozbudowy Systemu Di-
gitalizacji Akt Postępowań Przygoto-
wawczych (iSDA)”.

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi


