NOWE PRAWO
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
ODRZUCENIE OFERTY

16 września 2021 r.
r.pr. Wojciech Merkwa, kancelaria JDP Drapała & Partners Sp. j.
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Cele stawiane przed nową ustawą Pzp:
Nowe PZP
-

uproszczenie procedur (odformalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

-

ułatwienie „odbioru” Pzp

-

zwiększenie udziału MŚP

-

równowaga w umowie o zamówienie publiczne
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Odrzucenie oferty
Podstawowe reguły

-

Zamknięty katalog podstaw odrzucenia oferty

-

Obligatoryjny charakter

-

Zastosowanie względem wszystkich rodzajów zamówień (niezależnie od wartości)

-

Brak obowiązku wskazywania w SWZ

-

Zakaz rozszerzającej wykładni

-

Obowiązek prawnego i faktycznego uzasadnienie decyzji o odrzuceniu oferty
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Odrzucenie oferty
Art. 89. [Przesłanki odrzucenia oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Art. 226. [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i
usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów
lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o
której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ na
bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 1]
została złożona po terminie składania ofert

-

Zwrot oferty (art. 84 ust. 2)

Czy ma znaczenie w jakim czasie po upływie terminu złożono ofertę?
Co w przypadku, gdy opóźnienie jest niezawinione?
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

[226 ust. 1 pkt 2]
została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub
podmiotowego środka dowodowego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych
dokumentów lub oświadczeń;
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Stara ustawa

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą (24 ust. 4)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia (24 ust. 1 pkt
12)

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa
[226 ust. 1 pkt 3]
jest niezgodna z przepisami ustawy

Stara ustawa
jest niezgodna z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 1)

Przykłady niezgodności z przepisami ustawy (Pzp):
1. Oferta w języku obcym
2. Uchybienie regułom jawności
3. Złożenie dwóch ofert
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 4]
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Przykłady nieważności na podstawie odrębnych przepisów
(najczęściej – KC):
1. Uchybienie zasadom reprezentacji
2. Bezprawność czynności

jdp-law.pl

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
(art. 89 ust. 1 pkt 2)

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 5]
jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 pkt 3 (art. 89 ust. 1 pkt 2)

Art. 7 pkt 29
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o warunkach zamówienia - należy przez to rozumieć warunki, które
dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu
zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 6]
nie została sporządzona lub przekazana w
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania
ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art.
25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a
ust. 5)

[226 ust. 1 pkt 7]
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 89 ust. 1 pkt 3)
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 8]
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia

Rażąco niska cena:
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych.
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zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4)

Rażąco niska cena:
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

Rażąco niska cena:

Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw,
usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez
wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

Rażąco niska cena:

(…) w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest
obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie
określonym w ust. 3 pkt 4 i 6.
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert (art. 89 ust. 1 pkt
5)

[226 ust. 1 pkt 9]
została złożona przez wykonawcę
niezaproszonego do składania ofert
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 10]
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

[226 ust. 1 pkt 11]
wykonawca w wyznaczonym terminie
zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art. 89 ust.
1 pkt 6)

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (art. 89 ust. 1 pkt 6)

Art. 223 ust. 3 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 12]
wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą

[226 ust. 1 pkt 13]
wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór
jego oferty po upływie terminu związania
ofertą
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wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85
ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 89
ust. 1 pkt 7a)

Odrzucenie oferty

Art. 220. [Termin związania wykonawcy ofertą]
1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż:
1) 90 dni,
2) 120 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro
- od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Art. 252. [Termin wyboru najkorzystniejszej oferty]
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 14]
wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3
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wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7b)

Odrzucenie oferty
Wadium

STARE PZP- ART. 45
TERMIN
WNIESIENIA

OBOWIĄZEK
WNIESIENIA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

NOWE PZP – ART. 97

WNOSZONE ZAWSZE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
OBLIGATORYJNIE – W ZAMÓWIENIACH O
WARTOŚCI RÓWNEJ LUB POWYŻEJ PROGÓW
UNIJNYCH
FAKULTATYWNIE – W ZAMÓWIENIA
PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

BRAK OBOWIĄZKU ŻADANIA WNIESIENIA

ZAMÓWIENIA RÓWNE LUB POWYŻEJ PROGÓW
UE – MAX. 3%
MAX. 3%
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ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW UE – MAX.
1.5 %

Odrzucenie oferty
Wadium

STARE PZP

FORMY WNIESIENIA
WADIUM

1)
2)
3)
4)
5)

Pieniądz
Poręczenie bankowe lub poręczenie SKOK;
Gwarancja bankowa;
Gwarancja ubezpieczeniowa
Poręczenie udzielane przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
PARP
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NOWE PZP

1) Pieniądz
2) Poręczenie bankowe lub poręczenie
SKOK;
3) Gwarancja bankowa;
4) Gwarancja ubezpieczeniowa
5) Poręczenie udzielane przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy PARP

Odrzucenie oferty
Wadium

STARE PZP
•
ZASADY ZWROTU
•
•

Po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub po unieważnieniu postępowania (z
wyjątkiem wadium wykonawcy,
którego oferta została wybrana)
Po zawarciu umowy (dot. wybranego
wykonawcy)
Po wycofaniu oferty

NOWE PZP
ZWROT USTAWOWY (art. 98
ust. 1)

ZWROT NA WNIOSEK
WYKONAWCY (art. 98 ust. 2)

Niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1)
upływu terminu związania
ofertą;
2)
zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
3)
unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
4)
po wyborze oferty

Niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku wykonawcy:
1)
który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania
ofert;
2)
którego oferta została
odrzucona;
3)
po wyborze najkorzystniejszej
oferty, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4)
po unieważnieniu postępowania,
gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.

Art. 98 ust. 3 - Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
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Odrzucenie oferty
Wadium

Termin ważności wadium a termin na zgłoszenie roszczenia – różne stanowiska KIO:
a) Nie ma potrzeby rozróżniania tego rodzaju pojęć
b) Termin na zgłoszenie roszczenia powinien być dłuższy
c) Termin na zgłoszenie roszczenia powinien być dłuższy o min. 7 dni
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 15]
oferta wariantowa nie została złożona lub nie
spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający
wymagał jej złożenia

oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego (art. 89 ust. 1 pkt 7c)

Art. 92. [Oferta wariantowa]
1. Zamawiający może dopuścić albo wymagać w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie
było wymagane, w dokumentach zamówienia, złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa musi być związana
z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej, określa w dokumentach
zamówienia:
1) minimalne wymagania dla oferty wariantowej, oraz wymagania dotyczące ich składania, w szczególności
informację o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą podstawową albo zamiast oferty
podstawowej;
2) kryteria oceny ofert, w sposób zapewniający możliwość ich zastosowania zarówno w odniesieniu do oferty
podstawowej, jak i oferty wariantowej.
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Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 16]
jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne
lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;

[226 ust. 1 pkt 15]
obejmuje ona urządzenia informatyczne lub
oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z
2020 r. poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny
wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub
bezpieczeństwo narodowe
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jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub
istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym
bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład
infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7
pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w
inny sposób (art. 89 ust. 1 pkt 7d)

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

Nowa ustawa

Stara ustawa

[226 ust. 1 pkt 18]
została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez
sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający
tego wymagał w dokumentach zamówienia

Art. 131 ust. 2. W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po:
1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego
- wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z
informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych
terminów minimalnych, o ile są one określone.

jdp-law.pl

Odrzucenie oferty
Wizja lokalna

Komentarz UZP:
„Jak bowiem wynika z art. 131 ust. 2 Pzp, konieczność odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego
wynikać może wyłącznie ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Innymi słowy, specyficzny przedmiot zamówienia
wymuszać ma na wykonawcach bardziej dogłębne rozeznanie się w istocie zamówienia, a przez to uprawnia
zamawiającego do postawienia wymogu zapoznania się przez tych wykonawców z materiałami, które nie mogą
zostać udostępnione na stronie internetowej, i nałożenia na ten wymóg sankcji w postaci odrzucenia oferty. Poprzez
pojęcie „specyficzny” Pzp zdaje się określać przedmiot zamówienia wyróżniający się na tle innych zakresem lub
złożonością. Specyficznym przedmiotem zamówienia może być przykładowo usługa renowacji lub konserwacji
zabytku”
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Odrzucenie oferty
Szczególne uprawnienie zamawiających sektorowych

art. 393 ust. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego:
pkt 4: zamawiający może, w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział produktów, w tym
oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec
których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w
ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w SWZ.
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Radca prawny | Counsel
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JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.
ul. Bonifraterska 17
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Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

F : +48 22 246 00 31

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nota prawna
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma
charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych
w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek
roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści
lub materiałów zawartych w prezentacji.
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Dziękujemy za Państwa czas.
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