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 Źródło: ustawa Prawo zamówień publicznych – art. 91 

 CEL 

„Podejmując decyzję o kryteriach oceny ofert zamawiający powinien na względzie okoliczność, że 
w ich wyniku zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego, takiej, która 
w najwyższym stopniu zaspokoi jego potrzeby.” 

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 16.06.2013 r., V Ca 1213/02 

„Ustalając kryteria (oceny ofert – dop. KM) zamawiający powinien kierować się przede wszystkim 
własnymi potrzebami, mając jednocześnie na względzie, aby każdy wykonawca zdolny zaoferować 
przedmiot zamówienia zaspokajający te potrzeby był równo traktowany.” 

KIO/UZP 1/2010 z dnia 12.02.2010 r. 

 ZATEM 

Swoboda zamawiającego przy doborze i określaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, 
ograniczona jedynie art. 7 ustawy Pzp i koniecznością odniesienia do przedmiotu zamówienia. 
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Przykładowe kryteria oceny ofert w ustawie Pzp: 

 cena 

 jakość 

 funkcjonalność 

 parametry techniczne 

 technologie w zakresie oddziaływania na środowisko 

 koszty eksploatacji 

 serwis 

 termin wykonania zamówienia 

 termin płatności 
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JAKOŚĆ 
Przedmiot zamówienia musi spełniać określone wymagania w całości lub w części. 
Opisanie jakie cechy przedmiotu zamówienia i w jakim zakresie będą brane pod uwagę. 
 
SERWIS 
Różne cechy serwisu: długość czasu na naprawę usterek, możliwość naprawy „na miejscu”. 
 
KOSZTY EKSPLOATACJI 
Eliminacja nabywania produktów lub rozwiązań tanich cenowo przy zakupie, natomiast drogich w 
eksploatacji. 
Prawidłowa konstrukcja kryterium zapewnia otrzymanie produktu z najlepszym bilansem kosztu 
zakupu do normalnych kosztów jego użytkowania. 
 
NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNOLOGIE 
Preferowanie rozwiązań proekologicznych. 
Tzw. zielone zamówienia – poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na 
środowisko w całym cyklu życia produktu. 
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TERMIN WYKONANIA 

Określenie realnego zakresu czasowego, w którym oczekuje się wykonania zamówienia (maksymalny 
akceptowalny oraz minimalny czas). 
Bardzo często podważany w trakcie kontroli u zamawiających – należy być w stanie wykazać korzyści 
wynikające z szybszego wykonania zamówienia. 

OKRES GWARANCJI 

Określenie minimalnego okresu gwarancji jakości i premiowanie najdłuższego okresu 
zaoferowanego przez wykonawców. 
Określenie maksymalnego okresu gwarancji w celu uniknięcia gwarancji nieracjonalnie długiej. 
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Przykładowe kryteria dotyczące prac projektowych: 

 Kryteria urbanistyczne 

Tkanka urbanistyczna 

Projekt przestrzeni zewnętrznej 

Jakość architektury krajobrazu 

 Kryteria architektoniczne 

Metoda projektowa 

Idea projektu 

Konstrukcja 

Architektoniczna jakość przestrzeni, wygląd 
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Przykładowe kryteria dotyczące prac projektowych: 

 Kryteria funkcjonalności 

System zagospodarowania terenu 

Funkcjonalność rozwiązań 

Rozwiązania ruchu 

 Kryteria ekologiczne 

Zużycie energii 

Zastosowane materiały budowlane 

 Kryteria ekonomiczne 

Ocena kosztów budowy i kosztów utrzymania 
 
 



Dziękuję za uwagę 

 
 
 


