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WSTĘP

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) to jeden 
z najważniejszych etapów całej procedury przetargowej. Dokument ten bywa często 
przedmiotem zarzutów organów kontrolnych oraz odwołań wykonawców. Postaramy 
się, aby porady, wskazówki i wyjaśnienia zamieszczone w tej książce pomogły zminima-
lizować ryzyko błędów. Zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzanych przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych najczęstsze nieprawidłowości odnośnie do siwz dotyczą 
np. braku spójnych informacji zawartych w siwz i w ogłoszeniu czy też braku zapisów, 
których obowiązek zamieszczenia nakłada ustawa Prawo zamówień publicznych (da-
lej ustawa Pzp). Ta publikacja ma na celu wyeliminowanie tego typu nieprawidłowości. 

Ponadto książka ta została podzielona na części. Jedna dotyczy problemów, z jakimi 
zmagają się w większym stopniu zamawiający, a druga poświęcona jest bardziej dla wy-
konawców. Ponadto prezentujemy małą „ściągawkę” w postaci przykładów gotowych 
wzorów dokumentów. W ten sposób każdy z uczestników postępowania o zamówienie 
publiczne będzie mógł łatwo i szybko znaleźć najciekawsze dla niego informacje. Dzięki 
niej będzie można dowiedzieć się, jak prawidłowo sformułować zapisy siwz oraz na któ-
re postanowienia specyfikacji warto zwrócić szczególną uwagę, przystępując do postę-
powania o zamówienie. 

Mam nadzieję, że publikacja ta spełni oczekiwania zarówno tych, dla których słowo 
„siwz” jest jedną wielką niewiadomą, jak i tych, którzy potrzebują jedynie przypomnie-
nia pewnych kwestii lub szczegółowej interpretacji przepisów ustawy Pzp. Mam również 
nadzieję, iż każdy Czytelnik po lekturze tej książki pozbędzie się wszelkich wątpliwości, 
które wiążą się z tym dość skomplikowanym dokumentem, jakim jest specyfikacja istot-
nych warunków zamówienia.

Z poważaniem,
redaktor merytoryczny

Anna Śmigulska-Wojciechowska
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Rozdział I 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
– jak ją sporządzić? 

I. Kiedy istnieje obowiązek przygotowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia?

Obowiązek sporządzenia siwz ma prawie każdy zamawiający. Dotyczy on bowiem sy-
tuacji, w których jednostka zamawiająca prowadzi postępowanie o zamówienie w trybie: 

 y przetargu nieograniczonego, 
 y przetargu ograniczonego, 
 y negocjacji z ogłoszeniem, 
 y negocjacji bez ogłoszenia oraz 
 y zapytania o cenę,
 y dialogu konkurencyjnego.

W przypadku trybu z wolnej ręki zamawiający nie ma obowiązku przygotowywać 
siwz. Wynika to ze specyfiki tego postępowania, a dokładnie z tego, iż wraz z zaprosze-
niem do negocjacji przekazane zostają wykonawcom informacje niezbędne do przepro-
wadzenia postępowania. Są to m.in.:

 y postanowienia, które zamawiający zamierza zamieścić w treści umowy o zamó-
wienie publiczne,

 y ogólne warunki umowy lub 
 y wzór umowy. 

II. Podstawowe elementy siwz

W zależności od trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie o zamówienie publicz-
ne, różna jest treść i zawartość siwz. Co prawda art. 36 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. – da-
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lej ustawa Pzp) zawiera zakres informacji, jaki musi znaleźć się w siwz. Jednakże nie jest 
to katalog zamknięty i w zależności od potrzeb zamawiający ma prawo zawrzeć również 
w niej inne zapisy istotne z punktu widzenia np. jego potrzeb bądź specyfiki danej usłu-
gi, dostawy bądź roboty budowlanej. 

Zasadniczo na siwz składa się kilka części, które określają m.in.:
1) przedmiot zamówienia,
2) warunki udziału w postępowaniu,
3) przygotowanie ofert oraz ich ocenę,
4) warunki umowy,
5) inne informacje istotne w prowadzonym postępowaniu (np. w zw. z art. 23 usta-

wy Pzp).

W dalszej części książki zostanie przedstawiona lista informacji, w zależności od try-
bu, w którym prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne, jakie zgodnie 
z art. 36 ustawy Pzp, powinny się znaleźć w siwz.

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłosze-
niem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, dialogu konkurencyjnego 

Jedną z podstawowych informacji zawartych w siwz jest podanie wykonawcy wszyst-
kich niezbędnych danych kontaktowych, tj.: 

 y nazwy jednostki zamawiającej, 
 y adresu, 
 y numerów telefonów i faksów, 
 y adresu poczty elektronicznej, 
 y adresu strony internetowej oraz 
 y informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla wykonawców, jak np. godziny 

pracy jednostki zamawiającej. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłosze-
niem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, dialogu konkurencyjnego 

Zamawiający musi podać w siwz informację o tym, w jakim trybie będzie prowadził 
postępowanie o zamówienie publiczne. Od tego zależeć będzie nie tylko dalsza treść spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale również istnienie uprawnień i obowiąz-
ków wykonawcy.
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nikiem przeznaczonym dla wszystkich uczestników postępowania o  za-
mówienie publiczne. Skorzystać z niej mogą zarówno zamawiający, którzy 
chcą przygotować specyfikacje istotnych warunków zamówienia zgod-
nie z  przepisami ustawy Pzp, jak również wykonawcy, którzy chcą wziąć 
udział w przetargu i przygotować jak najlepszą ofertę. W książce opisane 
są wszystkie niezbędne zagadnienia, które pojawiają się w trakcie pracy przy 
tworzeniu dokumentacji, poparte przykładami zaczerpniętymi z prawdzi-
wych procedur przetargowych oraz bogatym orzecznictwem Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

Dzięki przystępnemu językowi i  kompleksowemu ujęciu tematu publika-
cja ta będzie przydatna zarówno dla specjalistów, którzy na co dzień mają 
do czynienia  z opracowywaniem siwz albo przygotowywaniem ofert i po-
szukują szczegółowych wyjaśnień, jak i dla osób, które stawiają dopiero 
swoje pierwsze kroki w zamówieniach publicznych. 
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