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ZADANIE: 

 

Opracowanie „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” z 

uwzględnieniem preferowanej metodyki zarządzania projektem 



„Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia” (SIWZ) 
 
- wprowadzenie 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Rozpoczęcie każdego projektu w sektorze publicznym rozpoczyna się od 
przygotowania tzw. SIWZu 

 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] jest 
podstawowym dokumentem podczas postępowania (przetargowego) o 
udzielenie zamówienia publicznego – tj. wybór najlepszego dostawcy.  

 

• SIWZ zawiera przede wszystkim:  

 

1) warunki jakie powinien spełnić wykonawca,  

2) wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz  

3) podstawowe dane (czego dotyczy zakup) dotyczące zamówienia.  
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Dostosowanie metodyki 
SIWZ 

http://mfiles.pl 



• Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; są 
to:   
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 Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 Tryb udzielania zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem itd.) 

 Opis przedmiotu zamówienia (Co Wykonawca będzie musiał wykonać, 

dostarczyć lub wybudować. Powinien być sporządzony rzetelnie i 

jednoznacznie); 

 Termin wykonania zamówienia; 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(1/5) 



• Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; są to:   
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 warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych 

warunków; 
 

 wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykaz 

dokumentów jakich może żądać Zamawiający znajdują się w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(2/5) 



• Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; są to:   
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 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami, wskazanie osób upoważnionych do kontaktu; 

 Wymagania dotyczące wadium; 

 Termin związania ofertą (w zależności od wartości zamówienia jest to 

30,60 lub 90 dni, art. 85 UZP); 

 Opis sposobu przygotowywania ofert; 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

 Opis sposobu obliczenia ceny; 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(3/5) 



• Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; są to:   
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 Opis kryteriów oceny, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert (cena, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie 

najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na 

środowisko, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia oraz 

dobór preferowanej metodyki wdrożenia); 

 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(4/5) 



• Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; są to:   
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 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach; 

 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. (odwołanie i skarga do sądu, 

art. 179 - 198 UZP). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(5/5) 



„Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia” (SIWZ) 
 
- Opis kryteriów oceny 
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• SIWZ – opracowanie zapisu dotyczącego metody oceny w zakresie 
wyboru dostawcy:   
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Pkt. X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie sie kierował przy ocenie i 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę, spośród ważnych ofert 

złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert 

nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 

 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

2.1.Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia  – ?% 

2.2. ………….     – ?% 

2.3. ………….     – ?% 



• SIWZ – opracowanie zapisu dotyczącego metody oceny w zakresie 
wyboru dostawcy:   
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3. Punkty przyznawane za wybrane kryterium będą liczone wg podanego 

wzoru (tj. po dokonaniu ocen przyznane punkty zostaną przemnożone 

przez wagę kryterium): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Przyjmuje się skalę oceny od 1 do 5 pkt., gdzie wartość 5 oznacza 

najwyższą a 1 najniższą. 

 

3.2. Skale oceny są opracowane indywidualnie dla każdego kryterium. 

 Wartość ważona kryterium = (Op x W) 

 

gdzie: 

Op - liczba punktów przyznana danej ofercie zgodnie z 

dołączoną skalą oceny (1-5), 

W – waga kryterium, znaczenie kryterium dla zamawiającego 



• SIWZ – opracowanie zapisu dotyczącego metody oceny w zakresie 
wyboru dostawcy:   
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4. Ocena końcowa wybranej oferty jest sumą wartości ważonych 

obliczonych dla wszystkich kryteriów WS. 

 

4.1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

4.2. Oferta dostawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

uznana zostanie za najkorzystniejszą, a w przypadku gdy suma punktów 

będzie równa, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy z 

najniższą ceną. 

 

4.3. Najlepsza oferta musi również spełnić  następujący warunek: 

 

WS > = 4 pkt. na skali od 1 do 5 pkt. 



• SIWZ – Metoda oceny w zakresie wyboru dostawcy (1/2):   
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• SIWZ – Metoda oceny w zakresie wyboru dostawcy (2/2):   
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• Szczegółowe postanowienia dotyczące zamówienia - przykład   
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 



• SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przykład   

16 

Dostosowanie metodyki 
SIWZ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 



Praca projektowa: 
Charakterystyka metodyki projektowej 
(Załącznik do SIWZ) 
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Uczelnia Łazarskiego pozyskała wstępnie środki na wyposażenie jednej sali w 20 
komputerów. 
 
Zlecono Twojemu zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie formalnej strony 
projektu, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
Dokument powinien zawierać: 
 

 
1) Przygotowanie zapisów (warunków), które mają być wprowadzone 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny ofert. 

 
2) Opracowanie wytycznych w zakresie preferowanej metody 

zarządzanie projektem. 
  

ZADANIE: 



„Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia” (SIWZ) 
 
- struktura dokumentu 
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1. Zamawiający 

2. Tytuł realizowanego zamówienia / projektu 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie sie kierował przy ocenie i wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

5. Termin wykonania zamówienia / projektu 

6. Wymagania dotyczące metodyki w zakresie wdrożenia projektu / realizacji 

zamówienia 

7. Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 

8. Cena szacunkowa i wymagania dotyczące wadium 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

10. Słownik kluczowych pojęć 

Załączniki 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – struktura 
dokumentu: 


