
Zamawianie i ofertowanie dostaw i usług informatycznych
– specyfika rynku zamówień IT i problemy praktyczne dotyczące 
planowania i przygotowania postępowań na dostawy sprzętu 
informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego;  
najczęściej popełniane błędy przez wykonawców
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Specyfika rynku IT

 duże zaawansowanie technologiczne, produkt często o innowacyjnym
i złożonym charakterze;

 dysproporcja wiedzy pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami;

 krótki okres życia produktu IT;

 podatność rynku na zmiany otoczenia, w tym zmiany cen związane
z wahaniem kursów walut.



Złe praktyki zamawiających w obszarze zamówień IT

 stawianie nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia wymagań, które 
nie zmierzają w żaden sposób do zaspokojenia potrzeb zamawiającego;

 specyfikowanie szczegółowych parametrów konstrukcyjnych, a nie
właściwości użytkowych urządzeń;

 dyskryminowanie przedmiotu:

 bezpośrednie -> poprzez naśladownictwo specyfikacji wybranego rozwiązania
IT, nie wskazując go wprost;

 pośrednie -> poprzez opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania,
z których każde z osobna nie prowadzi samoistnie do dyskryminacji
jakiegokolwiek producenta, lecz ich koniunkcja (wymaganie łącznego
spełnienia) sprawia, że tylko jedno dostępne na rynku rozwiązanie IT może
je spełnić.

 przywiązanie się do jednego wykonawcy lub producenta (vendor lock-in).



Proces zakupu rozwiązania IT

Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawy lub usługi IT przekładają się na:

 jakość, 

 efektywność

całego projektu, na który składa się zarówno samo postępowanie zmierzające
do wyboru wykonawcy, jak i realizacja zamówienia oraz eksploatacja
zakupionego rozwiązania IT.



Proces zakupu rozwiązania IT
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na etapie realizacji zamówienia 
samodzielnie zrealizować 
przedmiot zamówienia? 

na etapie przygotowania 
postępowania samodzielnie 

zidentyfikować swoje 
potrzeby

i opisać przedmiot 
zamówienia?

Inwentaryzacja zasobów i potrzeb

Weryfikacja kompetencji zespołu zamawiającego 
– czy zamawiający dysponuje odpowiednim personelem, aby:

usługi doradcze



Inwentaryzacja zasobów i potrzeb

Inwentaryzacja środowiska IT:

 stan użytkownej infrastruktury,

 stan wykorzystywanych systemów informatycznych,

 zakres uprawnień prawnoautorskich i technicznych.



opis przedmiotu zamówienia 

warunki udziału
w postępowaniu 

kryteria oceny ofert

projektowane 
postanowienia umowy

sprawne prowadzenie 
postępowania, realizacja 
umowy, określenie ryzyka 

wpływ wiedzy 
merytorycznej
i świadomości 

realiów 
rynkowych na: 

Analiza rynku pod kątem dostępnych rozwiązań IT



Potrzeby zamawiającego i OPZ

Z wyroku KIO 1724/21:

 generalnie każdy opis przedmiotu zamówienia prowadzi do ograniczenia

konkurencji, gdyż nawet opisanie przez zamawiającego przedmiotu

zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 99 ust. 1 pzp zawsze

będzie prowadziło do przewagi niektórych spośród potencjalnych

wykonawców nad innymi;

 zamawiający jest uprawniony i obowiązany do dokonania takiego opisu,

który zapewni mu uzyskanie przedmiotu zamówienia zaspokającego jego

potrzeby, a nie do zapewnienia w prowadzonym w tym celu

postępowaniu absolutnej konkurencji.



Potrzeby zamawiającego i OPZ (2)

Z wyroku KIO 8/21:

 zamawiający może dopasować zamówienie do swoich obiektywnych

potrzeb, ale powinien umieć wykazać, że to zawężenie gwarantuje mu

wyższą jakość, większą użyteczność czy trwałość;

 przedmiot zamówienia powinien odpowiadać potrzebom zamawiającego,

jego możliwościom finansowym i brać pod uwagę bieżący stan wiedzy.



Potrzeby zamawiającego i OPZ (3)

Z uchwały KIO/KD 14/20:

 decydujące znaczenie ma to, czy postawione przedmiotowi zamówienia

wymaganie, które ogranicza konkurencyjność postępowania do możliwości

zaoferowania jednego z kilku urządzeń, bądź tylko jednego konkretnego

urządzenia, jest uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego;

 nawet w skrajnym przypadku sprowadzenia opisu przedmiotu zamówienia

do możliwości zaoferowania jednego tylko wyrobu nie będzie

stanowić ograniczenia konkurencji, jeżeli takie oczekiwanie zamawiającego

usprawiedliwione będzie okolicznościami sprawy.



zweryfikował zgodność 
parametrów zamówienia
w kontekście zapewnienia 

konkurencyjności?

odróżnił potrzeby od produktów 
i zdefiniował kluczowe cechy 
potrzeb i ich odpowiedniki

w postaci parametrów 
zamówienia?

Potrzeby zamawiającego i OPZ (4)

Ważne, czy zamawiający:

wstępne konsultacje rynkowe (art. 84 pzp) 
analiza potrzeb i wymagań (art. 83 pzp)



Analiza potrzeb i wymagań

Z wyroku KIO 3004/21:

 właściwie przeprowadzona analiza potrzeb i wymagań pozwala

zamawiającemu podjąć jak najlepszą decyzję typu Make-or-Buy, a więc czy

realizować dane zadanie własnymi środkami, czy zlecać je „na zewnątrz”;

 analiza potrzeb i wymagań pozwala zamawiającemu dostosować

zamówienie do struktury rynku, zidentyfikować i przygotować się na

ewentualne ryzyka oraz podjąć decyzję co do formy i trybu realizacji

zamówienia – wszystko w ramach środków finansowych, którymi

zamawiający dysponuje.



Ustalenie wartości zamówienia 

Czy zamawiający ma wszystkie informacje, aby prawidłowo oszacować
wartość zamówienia?

wstępne konsultacje rynkowe 
lub 
skierowanie zapytania do wykonawców potencjalnie zainteresowanych
postępowaniem



ustalenie, jaki zakup
w optymalny sposób pozwoli 

zaspokoić daną potrzebę 
zamawiającego

wybór reżimu przepisów 
pzp, inne formalne aspekty 

procesu zakupowego 

Ustalenie wartości zamówienia (2)

Wiedza o realiach rynkowych i prawidłowe ustalenie 
wartości zamówienia wpływa na:



Podział zamówienia na części

Z wyroku KIO 685/22:

 do wyłącznej decyzji zamawiającego należy stwierdzenie, czy dany

przedmiot zamówienia, może zostać podzielony na części;

 dyspozycja ust. 1 art. 91 pzp, wskazuje, iż intencją ustawodawcy co do

zasady jest wskazanie, iż zamówienia udziela się całościowo, a tylko

w wyjątkowych sytuacjach, związanych ze specyfiką danego zamówienia,

ustawodawca dał uprawnienie zamawiającemu do podzielenia

zamówienia na części;



Podział zamówienia na części (2)

Z wyroku KIO 685/22:

 każde postępowanie, czy też każdego zamawiającego należy traktować

odpowiednio do ustalonych okoliczności związanych z zamówieniem, gdyż

warunki udzielenia zamówienia, a co za tym idzie jego późniejsza realizacja

ma odzwierciedlać uzyskanie jak najlepszego efektu ekonomicznego, ale

nie tylko. Istotne są bowiem również wszystkie pozostałe warunki,

związane z np. dystrybucją, odbiorami, wdrożeniami, czyli wszystkimi

elementami związanymi z prawidłową, organizacyjną realizacją

zamówienia.



Warunki udziału w postępowaniu

Z wyroku KIO 33/21:

 zamawiający, ustalając warunki udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, musi uzasadnić ich celowość. Celowość ta polega natomiast

na tym, że tylko podmioty spełniające postawione warunki mogą wykonać

zamówienie w sposób prawidłowy;

 dopuszczalny stopień ograniczenia dostępu do zamówienia i preferowania

jednych wykonawców kosztem innych rośnie wraz ze wzrostem znaczenia

i wagi potrzeb zamawiającego;

 należy zbadać zarówno faktyczny stopień ograniczenia konkurencji,

przyczyny wprowadzenia ograniczeń przez zamawiającego, jak i ich skutki

dla wykonawców obecnych na rynku, a także proporcjonalny, wzajemny

stosunek tych zmiennych.



Kryteria oceny ofert

Z wyroku KIO 1233/19:

 kryteria oceny ofert powinny preferować rzeczy istotne dla zamawiającego,

związane z przedmiotem zamówienia;

 kryteria pozacenowe powinny być uzasadnione nie tylko z punktu widzenia

preferencji zamawiającego, ale także jego uzasadnionych potrzeb;

 kryteria oceny ofert determinowane są przedmiotem zamówienia, jego

charakterem i potrzebami zamawiającego w danym postępowaniu, przy

czym mieć należy na względzie, że co do zasady każde postępowanie jest

inne, jak również inne są potrzeby każdego zamawiającego.
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Projektowane postanowienia umowy



Rekomendacja UZP dotycząca udzielania zamówień 
publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-
praktyki/nowe-rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-
zestawy-komputerowe-marzec-2021

Autorzy: przedstawiciele Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz przedstawiciele branżowych 
zrzeszeń informatycznych z Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji, ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku 
Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby 
Gospodarki Elektronicznej 



Rekomendacje UZP dotyczące udzielenia zamówienia 
publicznego na system informatyczny (Tom I i II)

Źródło:
https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/dobre-praktyki/rekomendacje-
dotyczace-zamowien-publicznych-na-
systemy-informatyczne

Autorzy: przedstawiciele Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz przedstawiciele 
branżowych zrzeszeń informatycznych
z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, Polskiego 
Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 
oraz Związku Importerów i Producentów 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
– ZIPSEE Cyfrowa Polska



Jaka jest moc sprawcza rekomendacji?

Nie mógł przy tym odnieść skutku argument dotyczący posiłkowania się
przez zamawiającego rekomendacjami Prezesa UZP dotyczącymi zamówień
publicznych na dostawę zestawów komputerowych, zwanych dalej
„Rekomendacjami” (ostatnia wersja pochodzi z dnia 10 stycznia 2012 r.
i dostępna jest na stronie internetowej www.uzp.gov.pl), ponieważ nie sposób
przydać im jakiejkolwiek wiążącej mocy.

(KIO 1931/14)

Izba uznała zarzut za niezasadny, gdyż rekomendacje te nie mają charakteru
wiążącego, a mają jedynie stanowić pomoc dla zamawiających przy
opisywaniu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.

(KIO/UZP 1240/08)



Najczęściej popełniane przez wykonawców
błędy w procesie ofertowania dostaw

i usług informatycznych 



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

korzystanie
ze środków ochrony 
prawnej przed 
złożeniem oferty
i kwestionowanie 
zapisów dokumentów 
zamówienia

 zwracanie uwagi na 
istnienie określonego 
problemu bez 
przedstawienia 
argumentacji, dlaczego 
dane okoliczności 
świadczą o naruszeniu 
przepisów prawa;

 lakoniczne, ogólne 
stwierdzenia, bez 
przedstawienia 
jakiejkolwiek szerszej 
analizy problemu;

 brak wiarygodnych 
dowodów.

oddalenie odwołania



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

analiza dokumentów 
zamówienia

 niezwrócenie się 
przez wykonawcę
do zamawiającego
– w razie 
uzasadnionych 
wątpliwości –
o wyjaśnienie treści 
SWZ 

może uzasadniać zarzut 
niedochowania 
należytej staranności 
zawodowej (art. 355 §
2 KC), co może 
skutkować 
nieuwzględnieniem 
zarzutów wykonawcy
w tym zakresie na 
dalszym etapie 
postępowania



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

sporządzenie 
oferty

 popełnienie błędów, których nie

można zakwalifikować do:

1) oczywistych omyłek pisarskich

2) oczywistych omyłek rachunkowych

3) innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty

odrzucenie oferty



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

sporządzenie 
oferty

 treść oferty nieodpowiadająca 

wymaganiom określonym 

przez zamawiającego

w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia, sposobu jego 

realizacji i innych warunków 

zamówienia

odrzucenie oferty



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

sporządzenie 
oferty

 zastrzeganie „tajemnicy 

przedsiębiorstwa” bez 

wykazania charakteru 

informacji, jej wartości 

gospodarczej;

 niewykazanie podjęcia działań 

w celu zachowania poufności 

informacji;

 brak odniesienia przesłanek 

tajemnicy przedsiębiorstwa

do konkretnych informacji, 

które wykonawca chce utajnić.

odtajnienie oferty



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

kalkulacja ceny 
oferty

 popełnianie błędów

w wyliczeniu ceny;

 wskazanie w ofercie niskiej 

ceny w stosunku do wartości 

zamówienia powiększonej

o należny podatek od towarów 

i usług, a także średniej 

arytmetycznej cen

wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu 

na określonych podstawach

odrzucenie oferty

domniemanie 
rażąco niskiej ceny, 
wezwanie do 
wyjaśnienia



CZYNNOŚĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KONSEKWENCJE

wyjaśnienia  niewyjaśnienie treści oferty;

 wyjaśnieniami wytworzenie 

nowego oświadczenia woli;

 niewyjaśnienie lub 

nieprecyzyjne wyjaśnienia, 

niepoparte dowodami 

dotyczące kalkulacji ceny 

oferty. 

uznanie, że oferta w danym 

zakresie nie spełnia wymagań 

postawionych przez 

zamawiającego

i w konsekwencji odrzucenie 

oferty

odrzucenie oferty

odrzucenie oferty jako oferty 
z rażąco niską ceną



Dziękuję za uwagę

IZpzp Iwona Ziarniak
www.izpzp.pl

iwona.ziarniak@wp.pl


