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Wstęp 
 

 

Dla zamawiającego właściwy opis przedmiotu zamówienia to gwarancja uzyska-

nia dokładnie takich dostaw, usług bądź robót budowlanych, jakich potrzebuje. 

Możliwość precyzyjnego i szczegółowego opisania potrzeb jednostki zamawiają-

cej ma jednak pewne granice. Nie może bowiem doprowadzić do takiego ogra-

niczenia kręgu wykonawców, który naruszyłby zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania oferentów. Wykonawca ma wówczas podstawy do tego, 

by złożyć skuteczne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.  

O tym, jakich zasad musi przestrzegać zamawiający sporządzający opis przed-

miotu zamówienia, kiedy dokonany opis powinien być kwestionowany przez wy-

konawców i jak pogodzić interesy organizatora postępowania oraz oferentów, 

piszemy w opracowaniu.    

 

Justyna Rek-Pawłowska  

redaktor prowadząca 
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Zasady opisu przedmiotu zamówienia, 

który nie narusza praw wykonawców  
 

Zamawiający ma prawo określić potrzebne mu zamówienie w sposób, który w 

jak najpełniejszym zakresie odpowiada jego potrzebom. Ograniczenie, jakie na-

kłada na niego ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (da-

lej: ustawa Pzp) – to nakaz prowadzenia postępowania, tak aby stworzyć wyko-

nawcom równe szanse i warunki uczestnictwa w nim, bez wyznaczania podmio-

towych czy przedmiotowych preferencji. Wykonawca znający rynek na którym 

funkcjonuje, z łatwością jest w stanie stwierdzić, czy opis zamówienia jest rze-

telny albo czy wskazuje na jeden określony typ, markę lub firmę, która może go 

dostarczyć. Problemem jest ocena, czy niewłaściwie zapisy mogą być przedmio-

tem skutecznego odwołania.   

 

W opracowaniu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:  

1. Jakie są ustawowe reguły opisu przedmiotu zamówienia? 

2. Jak sprawdzić, czy opis przedmiotu zamówienia jest rzetelny i pozwoli ku-

pić, to czego potrzebuje zamawiający? 

3. Kiedy potrzeby zamawiającego są opisane zbyt szczegółowo i naruszają 

tym samym przepisy?  

4. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu za-

mówienia, które wykonawca powinien kwestionować przed Krajową Izbą 

Odwoławczą (dalej: KIO)? 

 

 

 

 


