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Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu 

ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).z tym 

samym postepowaniem prowadzonym na mocy projektowanej ustawy Pzp. 

 

Przykładowe postępowanie to „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – 

Stobierna.” 

 

 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

1 2013-06-14 Wszczęcie postępowania 
 
Przekazanie ogłoszenia do publikacji w DzUUE 
+ zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej zamawiającego + tablica 
ogłoszeń 

Wszczęcie postępowania 
 
Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do 
publikacji w  DzUUE a następnie w BZP (przy 
użyciu profilu nabywcy, po opublikowaniu w 
DzUUE). 
 
Art. 71-74 

Publikacja ogłoszenia w DzUUE oraz w BZP. 
Ustawa nie precyzuje pojęcia „wszczęcie 
postępowania”, choć wielokrotnie się nim 
posługuje – w Pzp kwestie te były 
uregulowane. 

bez wpływu 

2 2013-06-18 Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE Publikacja ogłoszenia w DzUUE a następnie w 
BZP  
 
 
Art. 71-74 
Art. 340 ust. 1 pkt 2 

Przepisy przejściowe nie regulują kwestii 
publikacji ogłoszenia w BZP w postępowaniach 
powyżej progów unijnych – przepis art. 340 
ust. 1 pkt 2 określa jedynie sposób 
zamieszczania ogłoszeń w przypadku 
postępowań poniżej tych progów. 

bez wpływu 

3  Udostępnienie SIWZ na stronie internetowej – 
w przykładowym postępowaniu nie miało 
miejsca 

Udostępnienie dokumentów zamówienia na 
profilu nabywcy od dnia publikacji ogłoszenia 
w DzUUE lub od dnia wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. 
 
 
 
 
 
Art. 79 
Art. 27-wyjątek 
Art. 80 

Pyt. 1: Czym jest zaproszenie do 
potwierdzenia zainteresowania i jaki jest 
termin udostępnienia dokumentów w trybie 
przetargu ograniczonego? 
 
Pyt. 2: Czy w przypadku udostępnienia 
dokumentów od dnia publikacji ogłoszenia w 
trybie PO, możliwość zadawania pytań do 
dokumentów następuje już z chwilą ich 
udostępnienia czy dopiero po przekazaniu 
zaproszenia? (art. 80). Implikuje to wiele 
kolejnych pytań. 

bez wpływu 
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

4 2013-06-27 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu 
Przekazanie sprostowania do DzUUE + 
zamieszczenie na stronie internetowej 
zamawiającego + tablica ogłoszeń 

Zmiana ogłoszenia poprzez publikację 
sprostowania, ogłoszenia zmian lub 
dodatkowych informacji. 
 
Art. 75 

Brak regulacji wskazujących na konieczność 
przedłużenia terminu składania wniosków w 
związku ze zmianą ogłoszenia – w Pzp 
regulowały to art. 12 i 12a. 

bez wpływu przy 
założeniu że 
Zamawiający 
dokona 
przedłużenia 
terminu o taki 
sam czas i na 
takich zasadach 
jak określone w 
obecnych 
przepisach. 
W przeciwnym 
razie możliwe 
skrócenie lub 
wydłużenie 
terminu  

5 2013-07-31 Upływ terminu na składanie Wniosków o 
dopuszczenie do udziału w przetargu 
(Wpłynęło 20 Wniosków, złożonych przez 40 
Wykonawców w tym 17 zagranicznych) 

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wykonawca składa JEDZ  
 
Art. 98  
Art. 120 

 bez wpływu 

6  
 
2013-09-26 
 
 
 
2013-10-11 
 
 
 
 
2013-10-24 
 
 
2013-10-28 

Badanie i ocena Wniosków 
 
I tura pism skierowana do 19 wykonawców 
wezwania do wyjaśnień (art. 26 ust. 4 uPzp) z 
terminem składania wyjaśnień 2013-10-03. 
 
II tura pism skierowana do 15 wykonawców 
wezwania do wyjaśnień oraz uzupełnień (art. 
26 ust. 4 oraz ust. 3 uPzp)z terminem 
składania wyjaśnień/uzupełnień 2013-10-18. 
 
Wysłanie do wykonawców informacji dot. 
powtarzającego się potencjału kadrowego 
 
III tura pism skierowana do 1 wykonawcy, 

Możliwe różne scenariusze przebiegu i czasu 
trwania badania i oceny wniosków, w 
zależności od liczby kandydatów których 
zamawiający zamierza zaprosić do składania 
ofert (art. 95.3) oraz liczby złożonych 
wniosków a także podejścia zamawiającego do 
weryfikacji sytuacji kandydatów jedynie w 
oparciu o JEDZ lub też szczegółowej ich 
weryfikacji w oparciu o szczegółowe 
dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia i spełnianie kryteriów kwalifikacji 
i selekcji. 
 
Korzystanie z systemu e-Certis. 
 

Pyt. 1: Czy badanie i ocenę można 
przeprowadzić jedynie w oparciu o JEDZ – co 
w sytuacji gdy okaże się że po wyborze 
oferty, wykonawca zweryfikowany pozytywnie 
w oparciu o JEDZ, nie spełnia warunków a 
zamawiający nie zaprosił do składania ofert 
innych wykonawców z uwagi na zastosowanie 
kryteriów selekcji; 
 
Pyt. 2: Stosowanie art. 100 – krotność 
wezwań, wezwania w zakresie kryteriów 
selekcji, brak Pełnomocnictw; 
 
Pyt. 3: Korzystanie z bezpłatnych baz danych 
(art. 99.5) w językach obcych 

Wydaje się, iż 
przy założeniu 
żądania na tym 
etapie jedynie 
JEDZ – istnieje 
możliwość 
skrócenia 
okresu badania i 
oceny wniosków 
w stosunku do 
prowadzonych 
obecnie 
postępowań.   
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

wezwania do wyjaśnień (art. 26 ust. 4) z 
terminem składania wyjaśnień 2013-11-04. 

Art. 95 ust. 3 
Art. 95 ust. 5 
Art. 98 
Art. 99 ust. 4 
Art. 100 

 
 

7 2013-11-06 Przekazanie informacji o spełnianiu warunków 
(warunki udziału spełnia 19 Wykonawców) 

Zamawiający niezwłocznie informuje każdego 
kandydata, który podlega wykluczeniu, nie 
spełnia kryteriów kwalifikacji lub kryteriów 
selekcji a także kandydata niezaproszonego, o 
odrzuceniu jego wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 
 
Art. 85 ust. 3 pkt 1 
Art. 94 
Art. 95 ust. 6 

Brak sprecyzowanego terminu przekazania 
informacji a także innych aspektów takich jak 
np. powiadomienia innych kandydatów o 
wykonawcach wykluczonych i wnioskach 
odrzuconych a także o wynikach oceny. 

bez wpływu 

8 2013-12-11 Przekazanie Zaproszenia do składania ofert 
wraz z SIWZ 
(zaproszenia przekazano 19 Wykonawcom) 

Wraz z zaproszeniem przekazanie 
dokumentów zamówienia, o ile nie są 
dostępne w profilu nabywcy. 
 
Art. 84 
Art. 95 ust. 3 

Brak ustawowego określenia maksymalnej 
liczby kandydatów których zamawiający może 
zaprosić do składania ofert. 
 
Art. 95 ust. 3 pkt 1 

bez wpływu 

9 2014-01-17 
- 
2014-02-14 

Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 
Wykonawcy złożyli 550 pytań.  
 
Wyjaśnienia, zmiany do SIWZ przekazane 
wykonawcom: 
2014-01-17 – wyjaśnienia na pytania nr 1-45 
2014-02-10 – wyjaśnienia na pytania nr 46-
146 
2014-02-12 – wyjaśnienia na pytania nr 147-
233 
2014-02-13 – wyjaśnienia na pytania nr 234-
380 

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie 
treści dokumentów zamówienia, nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie 
nie później niż na 6 lub 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 

Pyt. 1: W przypadku przetargu ograniczonego 
w momencie zamieszczania ogłoszenia termin 
składania ofert nie jest znany – jak zatem 
obliczyć połowę wyznaczonego terminu ( 
wnioski o wyjaśnienia mogą dotyczyć również 
ogłoszenia) 
 
Nie uregulowano kwestii związanej z 
wnioskiem o wyjaśnienie, który wpłynął po 
terminie. 

bez wpływu 
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

2014-02-14 – wyjaśnienia na pytania nr 381-
550 

Art. 80 

10 
 

 2014-01-29 - zmiana SIWZ, przesunięcie 
terminu składania ofert 

Zamawiający przedłuża terminy składania 
ofert, w przypadkach gdy nie udzielił 
wyjaśnień w terminie, chyba, że nie są one 
istotne lub gdy wprowadzono istotne zmiany. 
 
Przedłużenie terminu jest proporcjonalne do 
znaczenia udzielonych wyjaśnień lub 
wprowadzonych zmian. 
 
Terminy liczy się od dnia przekazania 
ogłoszenia UPUE 
 
Art. 83 ust. 3 -5 

Pyt. 1: Jak ocenić „znaczenie udzielonych 
wyjaśnień” gdy się ich jeszcze nie udzieliło 
(art. 83.3.pkt 1)) 

bez wpływu 

11 2013-12-23 
i  
2014-01-27 

Odwołania na etapie składania ofert 
 
2013-12-23 Odwołanie nr I: 
2013-12-24 przekazanie odwołania innym 
wykonawcom 
przystąpienia do post. odw. (3 wykonawców) 
2014-01-15 odp. na odwołanie 
2014-01-28, postanowienie o umorzeniu 
postępowania(wycofanie odwołania) 
 
2014-01-27 Odwołanie nr II: 
2014-01-27 przekazanie odwołania innym 
wykonawcom 
przystąpienia do post. odw. (2 wykonawców) 
2014-02-10 odp. na odwołanie 
2014-02-11 - postanowienie o umorzeniu 
postępowania(wycofanie odwołania) 

Nie ma istotnych zmian w regulacjach 
związanych z terminami wnoszenia odwołań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 303-322 

 bez wpływu 

12 2014-02-25 Składanie i otwarcie ofert 
(Wpłynęło 10 ofert) 

Składanie ofert za pomocą profilu nabywcy, w 
postaci elektronicznej opatrzonej ważnym 

Brak szczególnych regulacji dotyczących 
odczytania kwoty jaką zamawiający zamierza 

Hipotetycznie, 
termin składania 
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

podpisem elektronicznym. 
 
Termin składania ofert nie może być krótszy 
niż 30 dni od dnia wysłania zaproszenia. 
W przypadku możliwości składania ofert za 
pomocą profilu nabywcy – 25 dni. 
 
Przed wszczęciem postępowania należy ustalić 
i udokumentować kwotę jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
Art. 25-34 
Art. 54 
Art. 107 
Art. 110 
Art. 123 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Są natomiast przepisy (art. 110) dotyczące 
konieczności odrzucenia ofert (i unieważnienia 
postępowania), których cena przewyższa 
kwotę o której mowa w art. 54 bez możliwości 
zwiększenia tej kwoty. 

ofert mógłby 
być krótszy, 
jednak realnie z 
uwagi na dużą 
liczbę pytań. 
Przyjmujemy że 
zmiana 
pozostaje bez 
wpływu 
 
Gdyby cena 
najkorzystniejsz
ej oferty 
przewyższała 
kwotę 
zamawiającego 
postępowanie 
zostałoby na 
tym etapie 
unieważnione. 
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2014-03-24 
 
 
 
 
 
2014-03-14 
-  
2014-04-16 

Badanie i ocena ofert 
 
Wysłanie pism (do 3 wykonawców) dot. 
poprawy omyłek rachunkowych oraz innych 
omyłek. 
 
 
 
Wyjaśnienia ofert w kontekście tzw. rażąco 
niskiej ceny 
2014-03-14 - Wezwanie dwóch wykonawców 
do wyjaśnień RNC – I tura. 
2014-03-25/26 - Odpowiedzi wykonawców  
2014-04-08 – ponowne wezwanie dwóch 
wykonawców do wyjaśnień RNC – II tura. 
2014-04-16 - Odpowiedzi wykonawców  

Badanie i ocena ofert 
 
Omyłki – brak istotniejszych zmian w 
projektowanej ustawie. Omyłki będą podlegały 
poprawie jak dotychczas. 
 
Art. 108 
 
Rażąco niska cena-regulacje zbliżone do 
istniejących aktualnie (łącznie z odwołaniami). 
Odstąpiono od procentowego określania 
poziomu ceny. 
 
 
Art. 111 
Art. 314 ust. 2 

 
 
Celowa wydaje się zmiana zapisu art. 108 ust. 
2 pkt 3) z „niepowodujące istotnych zmian” 
na „których poprawienie nie powoduje 
istotnych zmian” 

bez wpływu 
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

14  Dodatkowa weryfikacja spełniania warunków 
kwalifikacji – brak w obowiązującej ustawie i 
przykładowym postępowaniu 

Przed udzieleniem zamówienia zamawiający 
ponownie wzywa wykonawcę 
najkorzystniejszego do przedstawienia 
aktualnych do wykluczenia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw, spełnianie 
kryteriów kwalifikacji – nawet jeżeli były już 
wcześniej składanie 
 
Na każdym etapie postępowania istnieje 
możliwość wezwania każdego wykonawcy do 
złożenia wszystkich lub niektórych żądanych 
dokumentów 
 
Art. 99 

 Dodatkowa 
czynność 

15 2014-04-24 Wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje wszystkich 
kandydatów i oferentów o wyborze lub 
unieważnieniu postępowania (a także o 
nieustanowieniu dynamicznego systemu 
zakupów czy dopuszczeniu do niego). Te 
informacje publikowane są na profilu 
nabywcy. 
 
O odrzuceniach i wykluczeniach informuje się 
indywidualnie. 
 
Art. 85 

Brak regulacji dotyczących informowania 
wszystkich wykonawców o wykluczeniach i 
odrzuceniach ofert pozostałych wykonawców 

bez wpływu 

16 2014-04-29 Zwrot wadium Zwrot wadium  Brak regulacji dotyczących zatrzymani i 
zwrotu wadium w projektowanej ustawie – 
swoboda Zamawiającego 
Art. 82 ust. 2 pkt 2 

bez wpływu 

17  
2014-05-06 
 
2014-05-22 

Kontrola uprzednia Prezesa UZP 
Przekazanie dokumentacji do kontroli 
uprzedniej  Prezesa UZP 
Wynik kontroli – brak naruszeń 

Kontrola uprzednia Prezesa UZP  
Art. 291-203 
 
Przekazanie dokumentacji do kontroli 

Możliwe ewentualne wydłużenie procedury w 
przypadku oczekiwania zamawiającego na 
potwierdzenie przez Prezesa UZP że zalecenia 
zostały wykonane (art. 293.4) 

bez wpływu 
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 Ustawa PZP aktualna 
Postępowanie trybie PO : „Kontynuacja projektowania i 

budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów 
Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna.” 

Projekt ustawy Ustawa obowiązująca / Projekt ustawy 

” Termin Czynność/ dokument Czynność/ dokument Opis, różnice, uwagi oraz wątpliwości 
Ewent. różnica 
w terminach 

uprzedniej Prezesa UZP 
Art. 291 ust. 3 
 
Wynik kontroli 
Art. 293 ust. 2 

Brak terminu dla Prezesa UZP na 
Potwierdzenie 

18  Formalności przed podpisaniem umowy 
- wniesienie ZNWU 
- umowa Konsorcjum 

Formalności przed podpisaniem umowy 
- wniesienie ZNWU 
Art. 204 ust. 1 i kolejne 
 
- umowa Konsorcjum 
Art. 96 ust. 3 

 bez wpływu 

19 2014-06-05 Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy (termin) 
 
 
Art. 113ust. 1,  
Art. 340 ust. 1 pkt 11 

Brak rozwiązań przewidujących możliwość 
zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą w 
przypadku gdy pierwszy wykonawca uchylił 
się od zawarcia umowy 

bez wpływu 

20 2014-06-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 
publikacja 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
 
Art. 78 ust. 1 

 bez wpływu 

21 2014-06-11 Protokół postępowania - zatwierdzenie Protokół postępowania 
 
 
Art. 114 ust. 1 

Ułatwieniem jest dopuszczenie możliwości 
prowadzenia Protokołu w formie 
elektronicznej. Mogą pojawić się wątpliwości 
jak taki protokół zatwierdzać  

bez wpływu 

 Łączenie 
czas trwania 
postęp.  
ok. 12 m-cy 

    

 


