
Kryteria oceny ofert stanowią kluczowe narzędzie w procesie wyboru oferty 
najkorzystniejszej. To od nich zależy w jaki sposób będzie przebiegała konkurencja między 
wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – czy będzie to walka wyłącznie cenowa, 
czy też w grę będą wchodziły również inne aspekty. Zmiany wprowadzane w ustawie 
w ostatnich latach miały wpłynąć na zwiększenie roli kryteriów pozacenowych.  
Czy jednak rzeczywiście coś się zmieniło?

Cel wprowadzenia ograniczeń

K
onkurencja cenowa nie jest sama 
w sobie niczym złym. Z wydat-
kowaniem środków publicznych 
immanentnie wiąże się bowiem 
zasada oszczędności. Niekiedy 

jednak oszczędność związana z wyborem 
oferty z najniższą ceną jest pozorna. Zdarza 
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Ograniczenia w stosowaniu 
kryterium cenowego: 

skuteczne narzędzie  
czy iluzoryczny wymóg?

się bowiem, że obniżenie ceny wiąże się z ni-
ską jakością lub wzrostem kosztów utrzyma-
nia związanych z przedmiotem zamówienia. 
Dlatego też z punktu widzenia efektywności, 
w wielu przypadkach działanie zamawiają-
cego powinno być nakierowane na wybór 
oferty przedstawiającej najlepszy stosunek 
jakości do ceny. 

Ustawa Pzp od zawsze dawała możliwość 
stosowania obok kryterium ceowego innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia. Problem polegał na tym, że 
zamawiający niechętnie korzystali z takiej 
możliwości, poprzestając najczęściej na kry-
terium cenowym, co w wielu przypadkach 
prowadziło do patologii. 

www.ZamawiajaCy.pl
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Art. 91. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia.

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

1) jakość, w tym parametry techniczne, 
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 niepełnosprawnych lub uwzględ-
nianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efek-
tywność energetyczna przedmiotu za-
mówienia;

4) aspekty innowacyjne;

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

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

2a. Zamawiający, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki 
kryterium ceny mogą zastosować jako je-
dyne kryterium oceny ofert lub kryterium 
o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą 
w opisie przedmiotu zamówienia standardy 
jakościowe odnoszące się do wszystkich 
istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz 
wykażą w załączniku do protokołu w jaki 
sposób zostały uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, 
z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

riów ofert. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232) wprowadzono 
art. 91 ust. 2a, zgodnie z którym kryterium ceny 
mogło być zastosowane jako jedyne kryterium 
oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia był 
powszechnie dostępny oraz miał ustalone stan-
dardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 
2, a w przypadku zamawiających, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo 
wykazali w załączniku do protokołu postępo-
wania, w jaki sposób zostały uwzględnione 
w opisie przedmiotu zamówienia koszty po-
noszone w całym okresie korzystania z przed-
miotu zamówienia. Tym samym wybór oferty 
wyłącznie na podstawie kryterium cenowego 
możliwy był wyłącznie w przypadku zamówień 
na stosunkowo proste dostawy / usługi o ustalo-
nych standardach jakościowych. Przy bardziej 
skomplikowanych zamówieniach zamawiający 
mieli obowiązek stosowania dodatkowych kry-
teriów oceny ofert.

Wedle statystyk skutki wprowadzenia ww. 
przepisu były wyraźne. O ile przed noweli-
zacją z 2014 r. cena jako jedyne kryterium 
występowała w 84% postępowań poniżej pro-
gów unijnych i w 75% postępowań powyżej 
progów, o tyle po nowelizacji odsetek ten 
spadł odpowiednio do 12 i 11%1.

Powyższa nowelizacja nie spełniła jednak 
pokładanych w niej nadziei. Wynikało to 
z faktu, że przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 
był łatwy do obejścia poprzez zastosowanie 
obok kryterium cenowego dowolnego inne-
go kryterium o choćby minimalnej wadze. 
W praktyce wyglądało to więc w ten sposób, 
że wykonawcy nadal konkurowali wyłącznie 
ceną, zaś w celu formalnego spełnienia wy-
mogów określonych w art. 91 ust. 2a ustawy 
Pzp zamawiający stosowali najczęściej jedno 
dodatkowe „neutralne” kryterium, nadając 
mu symboliczną wagę. Najczęściej stosowa-
nymi kryteriami po nowelizacji (w 2015 r.) 
były odpowiednio termin realizacji / czas 
dostawy (w 40% zamówień poniżej progów 
unijnych i w 33% zamówień powyżej pro-

1 Urząd Zamówień Publicznych, RAPORT DOTY-
CZĄCY KRYTERIÓW OCENY OFERT – wpływ 
zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 
2014 r. i z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie 
pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach 
o zamówienie publiczne, Warszawa 2017 r., s. 5-6.

gów), gwarancja / rękojmia (odpowiednio 
29 i 26%), warunki płatności (odpowiednio 
12 i 10%), przy czym średnia waga tychże 
kryteriów oscylowała w granicach 6-10%2. 
Pod względem formalnym takie działanie 
było zgodne z przepisami, lecz w praktyce 
niewiele zmieniało w stosunku do stanu po-
przedniego, bowiem nadal jedynym realnym 
polem do konkurencji pozostawała cena.

Odpowiedzią na powyższy problem była 
zmiana art. 91 ust. 2a wprowadzona usta-
wą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1020). W wyniku tejże zmiany zama-
wiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą 
zastosować jako jedyne kryterium oceny 
ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 
60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu za-
mówienia standardy jakościowe odnoszące 
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 
zamówienia oraz wykażą w załączniku do 
protokołu w jaki sposób zostały uwzględ-
nione w opisie przedmiotu zamówienia 
koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 
2 i art. 80 ust. 3. Przepis ten obowiązuje 
w ww. kształcie do dnia dzisiejszego.

Różnice względem stanu poprzedniego są 
wyraźne. Po pierwsze de lege lata zamawia-
jący nie zaliczani do grup, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, mogą 
stosować kryterium ceny bez ograniczeń. 
Wymóg stosowania pozacenowych kryteriów 
ofert dotyczy więc tylko jednostek sektora 
finansów publicznych i innych państwowych 
jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej oraz ich związków. Po 
drugie, kryteria pozacenowe muszą mieć 
wartość nie mniejszą niż 40% powszechnie 
dostępnych. Po trzecie, możliwość stosowa-
nia kryterium cenowego o wadze przekracza-
jącej 60% nie jest już uzależniona od rodzaju 
zamówienia, lecz od działań zamawiającego3. 

2 Ibid., s. 7.
3 Dodatkowe ograniczenia w stosowaniu kryte-
rium cenowego mogą zawierać akty wykonaw-
cze. Zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy Pzp minister 
właściwy do spraw gospodarki zobowiązany jest 
do określenia kryteriów, kierując się potrzebą 
wdrożenia przepisów prawa UE oraz mając na 
względzie szczególny charakter lub cel zamówie-
nia publicznego.

Ze względu na powyższe, w latach 2014  
i 2016 wprowadzono zmiany w przepisach 
mające „zmobilizować” zamawiających do 
szerszego stosowania pozacenowych kryte-
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Co istotne, zmianie uległ zarazem art. 91 ust. 
2 ustawy Pzp, w którym wyszczególniono 
przykładowe aspekty, których mogą doty-
czyć pozacenowe kryteria oceny ofert. Wśród 
nich wymienić należy aspekty związane z ja-
kością, aspekty społeczne, środowiskowe, 
innowacyjne, aspekty związane z kwalifi-
kacjami i doświadczeniem osób mających 
brać udział w realizacji zamówienia, czy 
w końcu dotyczące serwisu i warunków do-
stawy. Jest to katalog przykładowy i nie ule-
ga wątpliwości, że możliwe jest stosowanie 
kryteriów również w innym zakresie, o ile 
będą one dotyczyły przedmiotu zamówie-
nia. Niemniej jednak katalog ten wskazuje 
pośrednio na główne cele, jakie mają zostać 
osiągnięte poprzez narzucenie obowiązku 
stosowania pozacenowych kryteriów oceny 
ofert, tj. wzrost jakości, integracja zawodo-
wa i społeczna członków grup społecznie 
marginalizowanych, dbałość o środowisko 
czy promowanie rozwiązań innowacyjnych.

aktualne zasady funkcjonowania 
ograniczeń 
Znowelizowany przepis art. 91 ust. 2a ustawy 
Pzp odstępuje od konieczności wykazania, 
iż przedmiot zamówienia jest powszechnie 
dostępny oraz ma ustalone standardy jako-
ściowe na rzecz ustalenia tych standardów 
indywidulanie przez zamawiającego, zgodnie 
z jego potrzebami i specyfiką danego zamó-
wienia. Nowe brzmienie przepisu nie ogra-
nicza się już do dóbr określanych poprzednio 
w orzecznictwie KIO jako „przeciętne typy, 
wzorce, rodzaje (gatunki), odpowiadające 
przeciętnym wymaganiom”. Istotną cechą 
produktów powszechnych była ich typowość, 
gwarantująca zamawiającemu porównanie 
cen takiego samego rodzaju produktów lub 
usług, oferowanych przez różnych wykonaw-
ców. Wówczas w opisie przedmiotu zamó-
wienia wystarczyło podać nazwy produktu 
lub usługi oraz określić podstawowe dla nich 
parametry lub zakres, a wykonawcy poprzez 
normy i standardy zewnętrzne wiedzieli, jaki 
produkt powinni zaoferować.

Obecnie, w związku z aktualnym brzmieniem 
art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zamawiający za-
liczany do kategorii podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
zamierzając nadać kryterium ceny wartość 
większą niż 60% powinien spełnić trzy prze-
słanki:

1. musi zidentyfikować istotne elementy 
przedmiotu zamówienia,

2. powinien określić w opisie przedmiotu 
zamówienia standardy jakościowe odno-
szące się do wszystkich tych elementów,

3. powinien poddać analizie koszty cyklu 
życia zamawianych produktów/usług, 
a wynik tej analizy powinien znaleźć się 
w załączniku do protokołu. 

Istotą ww. obowiązków zamawiającego jest 
uzyskanie w postępowaniu ofert porówny-
walnych, obejmujących świadczenia o zbliżo-
ne pod względem jakościowym i generujące 
zbliżone koszty.

Obowiązujący art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 
może budzić istotne wątpliwości interpre-
tacyjne. Trudno bowiem jednoznacznie oce-
nić, czy w danym przypadku zamawiający 
określił standardy jakościowe odnoszące się 
do wszystkich istotnych cech przedmiotu 
zamówienia, oraz które z elementów mają 
charakter istotny. Nie ulega wątpliwości, że 
jest to kwestia wysoce ocenna i musi być ana-
lizowana odrębnie w odniesieniu do każdego 
zamówienia. Z całą pewnością nie chodzi 
jednak o określenie wszystkich parametrów 
jakościowych przedmiotu zamówienia, a je-
dynie tych istotnych z punktu widzenia po-
równywalności ofert. 

Wątpliwości może również budzić sposób 
uwzględnienia w protokole postępowania 
kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 pkt 1a 
ustawy Pzp cykl życia są to wszelkie możliwe 
kolejne lub powiązane fazy istnienia (funk-
cjonowania) przedmiotu dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, spośród których dla przy-
kładu wymieniono badanie, rozwój, projekto-
wanie przemysłowe, testowanie, produkcję, 
transport, używanie, naprawę, modernizację, 
zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, 
logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, 
wycofanie i usuwanie. O kosztach cyklu życia 
mówi także art. 91 ust. 3c ustawy Pzp, który 
wskazuje, że są to przede wszystkim koszty, 
które zamawiający (lub inni użytkownicy 
przedmiotu zamówienia) faktycznie poniosą, 
tj. bezpośrednie koszty nabycia, ale także 
koszty użytkowania (np. zużycia energii 
i innych zasobów), utrzymania (np. części 
zamienne, koszty konserwacji, przeglądów), 

a następnie wycofania z eksploatacji (w tym 
zbierania i recyklingu). Dodatkowo do ra-
chunku kosztów cyklu życia można uwzględ-
nić – o ile ich wartość pieniężną można okre-
ślić i zweryfikować – koszty przypisywane 
ekologicznym efektom zewnętrznym. 

Ustawodawca nie określił jednak stopnia 
szczegółowości podawanych danych. Ponad-
to nie do końca wiadomo, jakie konsekwencje 
z punktu widzenia zasadności zastosowania 
kryterium cenowego o wadze powyżej 60% 
niesie błędne lub niekompletne oszacowanie 
kosztów cyklu życia. Wydaje się jednak, że 
jeżeli kosztów tych nie da się oszacować lub 
one nie występują, nie zachodzi konieczność 
ich uwzględniania. 

Z powyższego wynika, że ustawodawca po-
zostawił zamawiającym dużą swobodę w sto-
sowaniu kryteriów, umożliwiając poprzesta-
nie na kryterium ceny lub zwiększenie jego 
istotności względem dopuszczalnych limi-
tów, o ile zamawiający zadbają o zapewnienie 
odpowiedniej jakości świadczeń otrzymywa-
nych od wykonawców, przy uwzględnieniu 
ich kosztochłonności w całym cyklu życia 
przedmiotu zamówienia. Z drugiej jednak 
strony, niepewność co do sposobu spełnienia 
wymogów pozwalających na ograniczenie 
stosowania kryteriów pozacenowych i zwią-
zane z tym ryzyko naruszenia przepisu, dość 
skutecznie zniechęca do zwiększania kryte-
rium cenowego ponad limit 60%. 

efekty wprowadzonej zmiany
W wyniku wprowadzonych zmian nieznacznie 
wzrosło zastosowanie ceny jako jedynego kry-
terium oceny ofert. W 2016 r. (po nowelizacji) 
wyniosło ono ogółem 13% (w postępowaniach 
poniżej progów unijnych) i 20% (w postępo-
waniach powyżej progów unijnych)4. Jest to 
więc nieznaczny wzrost w stosunku do po-
przedniego stanu prawnego. Teoretycznie więc 
udział pozacenowych kryteriów oceny ofert 
pozostaje na wysokim poziomie. 

Niestety wydaje się, że efekty wprowadzonej 
zmiany nie do końca spełniają oczekiwania 
pomysłodawców. W zasadzie nie zmieniło 
się bowiem podejście zamawiających do spo-
sobu korzystania z pozacenowych kryteriów 
oceny ofert. 

4 Urząd Zamówień Publicznych, RAPORT, op. 
cit., s. 9.

www.ZamawiajaCy.pl
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Farsa z elektronizacji zamówień publicznych

Przede wszystkim problemem jest utrzymują-
ca się swego rodzaju standaryzacja kryteriów 
oceny ofert. W przeważającej części postę-
powań zamawiający idą „na skróty” przewi-
dując bezpieczne i neutralne z punktu widze-
nia jakości pozacenowe kryteria oceny ofert. 
W 2016 r. (po nowelizacji) oraz w I kwartale 
2017 r. nadal można było zauważyć „przy-
wiązanie” zamawiających do kryteriów ta-
kich jak termin realizacji, okres i warunki 
gwarancji czy warunki i terminy płatności, 
które występowały odpowiednio w 30%, 25% 
i 10% ilości postępowań, choć należy odno-
tować również pewien wzrost częstotliwości 
stosowania kryteriów jakościowych (19%) 
oraz dotyczących wiedzy i doświadczenia 
personelu wykonawcy (18%)5. 

Pomimo pozytywnego wzrostu znaczenia 
kryteriów jakościowych, różnica w stosunku 
do stanu poprzedniego jest w istocie nie-
wielka i sprowadza się w głównej mierze do 
zwiększenia wagi przypisywanej poszcze-
gólnym pozacenowym kryteriom oceny ofert 
(przeciętnie 20-30%). Zwiększyła się rów-
nież liczba kryteriów stosowanych w jednym 
postępowaniu, która w 2016 r. i I kwartale 
2017 r. wyniosła przeciętnie 2,646. Jednym 
słowem realnie zmiana sprowadza się do 
tego, że waga przypisywana pozacenowym 
kryteriom jest znacząco większa, pozwa-
lająca na obniżenie wagi kryterium ceny 
do poziomu 60%. Zwykle też oprócz ceny 
stosowana jest większa ilość kryteriów. Nie 
uległa jednak znaczącej zmianie struktura 
(udział) rodzajów kryteriów. Nadal domi-
nują „bezpieczne”, a przy tym najczęściej 
neutralne kryteria dotyczące terminu do-
stawy czy gwarancji.

5 Ibid., s. 11.
6 Ibid., s. 15.

W praktyce często bywa więc tak, że wyko-
nawcy wskazują maksymalne dopuszczalne 
parametry w ramach ww. kryteriów, w wyni-
ku czego konkurencja tak czy inaczej sprowa-
dza się do walki cenowej. Co więcej, efekt jest 
często odwrotny od zamierzonego. Stosowa-
nie „standardowych” kryteriów oceny ofert 
w postaci okresu gwarancji, czasu dostawy 
czy terminu płatności o zbyt wysokiej wadze 
niekiedy prowadzi do wypaczenia wyniku 
postępowania, w szczególności jeśli zama-
wiający nie określi wartości granicznych 
w ramach poszczególnych kryteriów (np. 
punktowanie 100-letniej gwarancji, 1-dnio-
wego terminu dostawy, etc.).

Stosowania niejako „na siłę” tego rodzaju 
kryteriów pozacenowych powoduje, że nie 
odzwierciedlają one często rzeczywistych 
potrzeb zamawiającego, prowokują do skła-
dania ofert z rażąco niską ceną oraz mogą 
umożliwiać wykonawcom manipulacje. 

W rzeczywistości wzmocnienie kryteriów 
pozacenowych jest więc pozorne. Po pierwsze 
zamawiający zawsze ma możliwość poprzez 
odpowiednie opisanie przedmiotu zamó-
wienia odstąpienia od stosowania kryteriów 
pozacenowych. Po drugie, co istotniejsze, 
zamawiający nadal ma możliwość swoiste-
go obejścia przepisów, poprzez zwiększenie 
wagi i ilości „standardowych” kryteriów 
w postaci okresu gwarancji, czasu dostawy, 
terminu płatności, etc. W praktyce oznacza 
to najczęściej czystą konkurencję cenową. 

Tymczasem nie taki jest sens analizowanego 
przepisu. Chodzi bowiem przede wszystkim 
o zwiększenie innowacyjności, jakości, za-
angażowania osób wykluczonych, ochronę 
środowiska. Osiągnięcie powyższych celów 
jest możliwe jedynie poprzez rzetelne i prze-
myślane konstruowanie kryteriów oceny ofert, 
mogących mieć realny wpływ na jakość i in-
nowacyjność oferowanych rozwiązań, dbałość 
o środowisko czy integrację osób społecznie 
marginalizowanych. Istotna w tym wszystkim 
jest obecnie rola zamawiającego. To od jego 
działań zależy, czy i w jakim stopniu osiągnię-
te zostaną założenia ustawy.

Konkluzja
W praktyce nie można odmówić zamawiające-
mu swobody w kształtowaniu kryteriów oceny 
ofert. To od preferencji zamawiającego zależy, 
jakie rozwiązania chce premiować jako uza-

sadnione jego zobiektywizowanymi potrzeba-
mi. Niekiedy zastosowanie kryterium „cena 
100%”jest kryterium najbardziej obiektyw-
nym i nie zaburzającym zasad uczciwej kon-
kurencji. Zwykle jednak konkurencja cenowa 
prowadzi do niepożądanych efektów w posta-
ci obniżenia jakości, dbałości o środowisko, 
innowacyjności, czy przerzucenia kosztów 
na etap eksploatacji. W konsekwencji zama-
wiający otrzymuje produkt o niezadowalają-
cych cechach jakościowych, nietrwały, drogi 
w utrzymaniu. Oszczędność może być więc 
czysto hipotetyczna. Co istotne, ocena ofert 
wyłącznie przez pryzmat ceny, bez względu 
na inne cechy oferty czy też doświadczenie 
osób mających realizować zamówienie często 
nie odzwierciedla rzeczywistych preferencji 
kupującego, prowadzi do manipulacji elemen-
tami składowymi ceny lub kosztami, oraz – co 
jest często obserwowane – skutkuje składa-
niem ofert z rażąco niską ceną. Walka z tym 
zjawiskiem jest tym ważniejsza, że w wielu 
branżach zamówienia publiczne mają istotny 
udział w rynku, w związku z czym proeko-
logiczne, proinnowacyjne czy prospołeczne 
podejście zamawiających oraz wykonawców 
może przynieść znaczące korzyści makroeko-
nomiczne. Minimalizacja kosztów nie zawsze 
jest najlepszym rozwiązaniem. Niekiedy waż-
niejsza jest maksymalizacja rezultatów.

Prawdopodobnie narzucanie określonych 
rozwiązań jest bezcelowe. Proces zwiększe-
nia znaczenia kryteriów pozaceowych, które 
mogą przynieść wymierne korzyści zarówno 
samym zamawiającym, jak i gospodarce, moż-
liwy jest jedynie poprzez stopniowe budowa-
nie świadomości zamawiających i wymaga 
zapewne „oswojenia się” z możliwościami, 
jakie dają pozacenowe kryteria oceny ofert. 
Rola ustawodawcy w tym względzie pozostaje 
jednak istotna, przy czym powinna ona sku-
piać się na ograniczaniu niejasnych regulacji, 
pozostawiających zbyt duże pole do interpre-
tacji, a tym samym zwiększających ryzyko 
naruszenia przepisów przy nieco bardziej kre-
atywnym podejściu do sposobu oceny ofert. 
Ponadto, aby ograniczyć stosowanie kryteriów 
służących wyłącznie formalnemu wypełnie-
niu obowiązku, zasadne jest wskazanie za-
mawiającym prawidłowych wzorców w tym 
zakresie, uwzględniających przede wszystkim 
aspekty takie jak jakość, innowacyjność, ko-
rzyści społeczne czy środowiskowe. Tak czy 
inaczej do pełnego osiągnięcie zakładanych 
celów ustawy wciąż jeszcze długa droga. ■

obowiązujący 

art. 91 ust. 2a ustawy 

pzp może budzić 

istotne wątpliwości 

interpretacyjne.
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