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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 sierpnia 2012 t' znak: Ldz
jako jedynego kryterium oceny ofeń
dotyczące dopuszczalności stosowania ceny
W postępowaniach

jest
o udzielenie zamówienia publicznego' którycn plzedmiotem

utwór

architektonicznylubarchitektoniczno-urbanistyczny'uprzejmiewyjaśniam'conastępuje.
stycznia 2oo4 r' - Plawo
stosownie do postanowienia ań' 91 ust' 1 ustawy z dnla 29

zamówieńpublicznych(Dz'U'z2o1or.Nl113'poz'759'zpóŹn'zm')'zwanejdalej''ustawą
oceny ofeń
PzP", zamawiający Wybiera ofeńę najkolz ystniejszą na podstawie kryterióW
zgadnie zaśz posianowieniem
W specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia'
określonych

cena i inne kryteia odnoszące
ań' 91 ust' 2 ustawy PzP kryteriami oceny ofeń są cena albo
parametry
się do przedmiotu zamÓwienia' W szczególności jakość'funkcjonalność'
oddziaływania na
techniczne. zasiosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie
zamóWienia'
środowisko, koszty eksploatacji, seruvis oraz termin wykonania
kryterium
W śWietle przywołanych prŻepisóW ustawy PzP cena stanowi obIigatoryjne
alternatywnego zastosowania
oceny ofeń' Plzy czyrn ustawa PZP dopuszcza możliwość
jako jedynego kryterium oceny ofert albo ceny iinnych kryterióW oceny ofeń

ceny

odnoszących się do przedmiotu zamÓWienia'

z

przywołanych przepisów usta'ły

PzP

wynika,

iż co do Żasady

zamawiający

jedyne kryterium oceny ofeń będzie
posiadają swobodę W zakresie pocjęcia decyzji, czy jako
pod uwagę także inne kryteria
stosowane kryterium ceny' cŻy też oprócz ceny bęcą brane

oceny ofeń' W tym zakresie jednak ustawa PZP przewiduje pewne odstępstwa' czy to na
Eeęz obowiązku stosowania obok ceny róWnież pozacenowych kryterióW ofeń, czy też na

Żecz obowiązku stosowania Wyłącznie kryterium ceny (np. ań' 80 ust. 3 ustawy PZP)'
obowiązek stosowania obok kryterium ceny innych kryteriów oceny ofert zawiela
między innymi ań' 6ob ust' 1 pkt 2 ustawy PZP' W myśl tego przepisu w plzypadku
udzielenia zamówienia W trybie dialogu konkulencyjnego cena nie jest jedynym kryterium
oceny ofeń' Podobnie W myślpostanowienia ań' 83 ust' 1 ustawy PzP zamawiający może

dopuśció możliwośćzłożeniaofeńy Wariantowej' jeżeli cena nie jest jedynym kryterium
wyboru.

obok Wskazanych powyżej przypadkóW na|eży uznać' iż obowiązek stosowania
pozacenowych kryteriów oceny ofeń Wynika róWnież z art' 2 pkt 5 ustawy PzP' W myśltego
wzepisu plzez najkoęystniejszą ofeńę należy rozumieó ofeńę' która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny iinnych kryterióW odnoszących się do przedmiotu zamóWienia

publicznego' albo ofeńę z najniższą ceną a W pŻypadku zamóWień publicznych W zakresie
działalnościtwórczej lub naukowej' których pŻedmiotu nie można z góry opisać W sposób

jednoznaczny

i

Wyczerpujący

- ofeńę'

kióra pŹedstawia najkorzystniejszy bilans ceny

i innych krytefiów odnoszących się do prŻedmiotu zamóWienia publicznego' W świetle tego

przepisu obowiązek zastosowania innych niż cena kryterióW oceny ofeń dotyczy zamóWien
publicznych W zakresje działalnościtwÓrczej lub naukowej' których przedmiotu nie można
./

góry oplsać w sposób jednoŻnaczny i Wyczerpujący'

W tym miejscu należy Wyrazić stanowisko' iŹ W powyższej kategorii zamóWień mogą

się mieścićzamóWienia na prace projektowe' PŻyjęcie powyższe stanowiska ozrlacza, że
W przypadku' gdy pęedmiotu zamówienia na prace projektowe nie można z góry opisać
W sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie

z ań' 29 ust' 1 ustawy PZP,

WóWczas

aktualizuje się obowiązek zamawiającego do zastosowania innych niż cena kryteriów oceny

ofeń' Należy przy tym nadmienić,

iż fakt

Występowania

W pracach

projektowych

indywidualnego elementu twórczego' nie jest Wystarczający do stlvierdzenia, iż w kaŻdym

przypadku zamóWienia

na prace

projektowe brak

jest możliwościjednoznacznego

iWyczerpującego opisu pzedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisu ań. 2 pkt 5 ustawy

PzP' Powyższa ocena

Wynika

z

faktu, iż projektowanie odbywa się

z

uwzględnieniem

W tym W szczególności pŻepisóW technicznobudowlanych' olaz zasad Wiedzy technicznej, a także szczegółowych Wymagań
obowiązujących pŻepisóW prawa,
funkcjonalnych

i

użytkowych określonych przez zamawiąącegq które W sposób istotny

Wpływają na kształt architektoniczny projektowanego obiektu budowlanego.

Wskazując na powyższe należy zgodzió się ze stwierdzeniem, iż wybór Wykonawcy
zamóWienia na place projektowe Winien być co do zasady dokonywany z zastosowaniem
róWnież innych niż cena kryterióW oceny ofeń (arg. z ań' 2 pkt 5 ustaw

izastosowanie"'

w

pzez |Jlząd ZamóWień

Publicznych pt.
postępowaniach o udzielenie zamóWienia publicznego _ przykłady

należy Wskazać na opracowanie pŻygotowane
,'Kryteria oceny ofeń W

PzP)' W tym zakresie

opracowaniu tym pŻywołuje się przykładowe pozacenowe kryteria oceny

ofeń dla zamóWień na prace projektowe (s' 74 i n'), Wskazane na podstawie dokumentóW
wzekazanych plzez Krajową Radę lzby ArchitektÓW RP'
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