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Definicje odnoszące się do kryteriów oceny ofert 

 Czynnik służący za podstawę oceny, wyboru lub 
kwalifikacji 
(definicja z słownika języka polskiego PWN) 

Miernik służący za podstawę oceny ofert złożonych w 
postępowaniu o zamówienie publiczne  
(A. Panasiuk – definicja celowościowa) 

Miernik umożliwiający sprawiedliwe porównanie 
ofert oraz gwarantujący wybór rzeczywiście 
najkorzystniejszej oferty         

       (R. Szostak) 



Ustawa Prawo zamówień publicznych 
 (Dz.U.2013 poz. 907 z póź. zm.)   

Art. 91 ust. 2a  

„Kryterium ceny może być zastosowane jako 
jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot 
zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma 
ustalone standardy jakościowe”.  



Rozporządzenie  PRM z dnia 28 stycznia 2010 r.                       
w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym             

i niepriorytetowym (Dz. U nr 12, poz. 68). 

 

Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym. 
Kategoria 23 ww. rozporządzenia, usługi 
detektywistyczne i bezpieczeństwa, a szerzej 
wszystkie usługi mieszczące się w oznaczeniu 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) od 
79700000-1 do 79723000-8 – obejmuje także 
usługi ochroniarskie jako usługi nieprorytetowe. 

 



Ustawa Prawo zamówień publicznych 
 (Dz.U.2013 poz. 907 z póź. zm.)  

W art. 5 pzp przewidziano łagodniejszy reżim udzielania 
zamówień na usługi niepriorytetowe.  

 Do postępowań o udzielenie zamówień, których 
przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, 
nie stosuje się między innymi przepisów ustawy 
dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na 
podstawie właściwości wykonawcy, 

 Dla usług ochroniarskich zamawiający ma prawo 
stosować kryteria oceny ofert nie tylko wskazane              
w art. 91 ust. 2 pzp, lecz także takie, które dotyczą 
właściwości wykonawcy (art. 5 ust 1 Pzp).  

 



Podejmując decyzję o kryteriach oceny ofert zamawiający 
powinien mieć na względzie okoliczność, że w ich wyniku zostanie 
dokonany wybór oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego, 
takiej, która w najwyższym stopniu zaspokoi jego potrzeby  
(wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2003 r., 
sygn. akt V Ca 1213/02).  
 
Wobec powyższego, ustalając kryteria zamawiający powinien 
kierować się przede wszystkim własnymi potrzebami, mając 
jednocześnie na względzie, aby każdy wykonawca zdolny 
zaoferować przedmiot zamówienia zaspakajający te potrzeby, był 
równo traktowany.  
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.02.2010 r. (sygn. akt: 
KIO/UZP 1/10)  



Ustawa o finansach publicznych  

• Art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a 

 

• Uzyskanie najlepszych efektów z danych 
nakładów 



Zamawiający posiada swobodę w zakresie doboru i określenia 
pozacenowych kryteriów oceny ofert, ograniczoną z uwagi na 
konieczność zapewniania, aby kryteria te odnosiły się do 
przedmiotu zamówienia oraz były zgodne z zasadą wyrażoną w 
art. 7 ust. 1 Pzp, w myśl której przygotowuje się i przeprowadza 
postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
  
Kryteria mają stanowić instrument oceny i wyboru oferty 
stanowić swego rodzaju opis przedmiotu zamówienia w zakresie  
oczekiwań zamawiającego w stosunku  do przedmiotu 
zamówienia w powiązaniu z kosztami realizacji zamówienia.  
 
 
 Wyrok SO w Warszawie z 16.3.2003 r. (V Ca 1213/02): 
 Przetarg organizowany jest w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej dla użytkownika, a nie najlepszej w świetle 
jakichś obiektywnych kryteriów 

  
  



Zastosowanie innych kryteriów oceny ofert.  

 

• Kryteria pozacenowe stanowią rodzaj wsparcia dla opisu 
przedmiotu zamówienia poprzez ustalenie obszarów 
szczególnego zainteresowania zamawiającego w ramach 
opisanego przedmiotu zamówienia.  

• Konieczność wskazania przez zamawiającego w ramach opisu 
kryterium, jakie aspekty w ofercie będą oceniane oraz 
ewentualnie jakie dokumenty będą brane pod uwagę jako 
podstawa oceny .  



Zamawiający jest uprawniony do ustalenia kryteriów, które 
pozwolą na wybranie oferty spełniającej w najwyższym 
stopniu uzasadnione potrzeby zamawiającego. Zamawiający 
nie ma obowiązku stosowania wyłącznie kryterium ceny dla 
wyboru oferty najkorzystniejszej. Nie można uznać za 
naruszające zasadę uczciwej konkurencji przyjęcie przez 
zamawiającego, iż w ramach oceny ofert, większa waga 
przypisana zostanie ocenie technicznej parametrów 
oferowanych urządzeń. To zamawiającemu, jako 
dysponentowi środków przysługuje prawo do ustalenia, w 
jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak, aby w 
najwyższym stopniu pozwalały na osiągnięcie celów i zadań 
realizowanych przez zamawiającego.  
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.10.2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 
2093/10, KIO/UZP 2094/10, KIO/UZP 2095/10)  



Brak naruszenia zasady niedyskryminowania wykonawców mimo 
ograniczenia kręgu wykonawców mogących w sposób maksymalny 

spełnić oczekiwania zamawiającego. 

  
   ETS w jednym ze swoich orzeczeń podkreślił, że jeżeli w 

toczącym się postępowaniu tylko nieliczni wykonawcy 
są w stanie spełnić obiektywne warunki postępowania, 
a co za tym idzie – tylko oni są w stanie dostać 
maksymalną liczbę  punktów za kryteria zawierające 
przedmiotowe warunki, nie będzie takie postępowanie 
stanowiło naruszenia zasad równego oraz 
niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, o ile 
każdy z wykonawców potencjalnie ma możliwości 
spełnienia takich warunków  

 (Orzeczenie ETS z 17.9.2002 w spr. C- 513/99 Concordia Bus 
Finland, ECR 2002 s. I – 7213) 

 



Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących 
podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

• Wyrok SO we Wrocławiu z 22.11.2005 r.: 

 Kryteria oceny ofert zawarte w siwz były niejasne i 
stwarzały dowolność interpretacyjną, albowiem nie 
zostało w nim określone,  co zamawiający rozumie 
przez „funkcjonalność”, a jedynie, jak będzie wyliczać 
punkty za owo kryterium; wraz z opisem kryteriów 
należy podać ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 
w miarę możliwości jak najbardziej wymierny 



• Wyrok ZA z 13.01.2005 r. (UZP/ZO/0-2376/04): 

 Zamawiający w opisie kryterium sformułował 
wiele szczegółowych podkryteriów, m.in. 
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, łatwość 
montażu itd., ale nie wyjaśnił, w jaki sposób 
będzie przeprowadzał ocenę; zamawiający 
powinien określić sposób przyznawania punktów 
tak, aby możliwe było wcześniejsze ustalenie, 
jakie rozwiązanie techniczne uzyska określoną 
liczbę punktów 

Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących 
podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty. 



• Wyrok ZA z 6.04.2005 r. (UZP/ZO/0-592/05): 

 Opis siwz: „punkty za jakość będą przydzielane na podstawie 
dołączonych kart kwalifikacji jakości, certyfikatów jakości, 
innych świadectw jakości oraz znaków towarowych i 
firmowych, świadczących o jakości wyrobów. Członkowie 
komisji przyznają punkty w skali od 0–20 punktów”,  stanowi 
naruszenie zasad zawartych w art. 7 ustawy prawo zamówień 
publicznych ze względu na fakt, iż kryterium jakości jest w 
zasadzie niemierzalne i trudne do określenia i w związku z tym 
wymaga szczegółowego opisu sposobu jego oceny 

Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących 
podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty. 



• kryteria powinny być związane z przedmiotem zamówienia 

• kryteria nie mogą dawać zamawiającemu nieograniczonej 
swobody wyboru 

• wszystkie kryteria powinny być wymienione  w dokumentacji 
przetargowej bądź w ogłoszeniu  o zamówieniu 

• kryteria powinny pozostawać w zgodności z prawem 
wspólnotowym, a w szczególności z zasadą niedyskryminacji 

 Orzeczenie ETS z 17.9.2002 w spr. C- 513/99 Concordia Bus 
Finland, ECR 2002 s. I – 7213 

 

Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących 
podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty. 



• Ustawa Pzp nie zawiera żadnych wymagań 
dotyczących kryteriów oceny ofert  

• Swoboda zamawiającego ograniczona jest tylko do: 

– koniecznością przypisania wagi kryterium cen 

– przepisami o finansach publicznych – art. 44 ust. 3    
zasada efektywnego i oszczędnego gospodarowania 
środkami publicznymi 

– zasadą uczciwej konkurencji 

– koniecznością zastosowania oceny (punktacji) 
obiektywnej, tzn. pozbawionej uznaniowości 

 



Można wyróżnić cztery najważniejsze obszary, w 
których należy oceniać wartość merytoryczną 
zamówienia na usługę ochroniarską. Zamawiający 
może formułować kryteria oceny ofert oceniając  

1. personel ochrony; 

2. zarządzanie zamówieniem; 

3. infrastrukturę zamówienia; 

4. firmę. 
Patrz szerzej: Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, Urząd 
Zamówień Publicznych, red. J. Sadowy, Warszawa 2011. 

 



Personel ochrony 

 



Personel ochrony 

Doświadczenie 
• Największym atutem każdej firmy ochroniarskiej są jej pracownicy. 

W zależności od rodzaju usługi ochrony firma składająca ofertę 
powinna przedstawić dowody, że pracownicy wybrani do wykonania 
danego zadania posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje. 
Od nich przecież zależy codzienne wykonywanie usług. W przypadku 
wymogu wysokiego wyspecjalizowania lub szczególnie wrażliwych 
obszarów ochrony instytucja zamawiająca może wymagać 
dowodów, że przydzieleni pracownicy posiadają doświadczenie w 
pracy w takim lub podobnym obszarze. W niektórych obiektach 
wysokiego ryzyka, takich jak ambasady, zamawiająca może nalegać 
na otrzymanie CV wszystkich kluczowych dla wykonania zadania 
pracowników (lub zapewnienie przejęcia wcześniej pracujących w 
obiekcie doświadczonych pracowników). 

• Można żądać zatrudnienia na umowę o pracę                                                      
(art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp)  
 



Personel ochrony 

Kwalifikacje personelu 

• Instytucje zamawiające w swoich ogłoszeniach o przetargu 
powinny szczegółowo określić jakiego dodatkowego, 
technicznego lub specyficznego dla zamówienia szkolenia 
wymagają od pracowników przeznaczonych do szczególnych 
obszarów ochrony. W zależności od charakteru zadania mogą 
także wymagać dowodów dodatkowych kwalifikacji, takich jak 
znajomość języka lub inne umiejętności znaczące dla realizacji 
kontraktu. 

 



Zarządzanie zamówieniem 

Zespół kierowniczy 
• Zlecając na zewnątrz zadania ochrony, instytucje zamawiające z reguły 

pragną upewnić się, że wykonanie zamówienia będzie wymagało z ich 
strony minimalnego wkładu w nadzór. Dlatego kwalifikacje i 
zorganizowanie zewnętrznego zespołu zarządzania zamówieniem jest 
bardzo ważne. Klient musi być zadowolony z całego zespołu kierowniczego 
posiadającego niezbędne umiejętności. Należy jasno określić zakres 
odpowiedzialności oraz możliwy, najkrótszy czas reakcji, a także 
odpowiednie możliwości wsparcia. Oferta musi zawierać informacje o 
kwalifikacjach i doświadczeniu poszczególnych członków zespołu 
kierowniczego oraz określać zakres ich odpowiedzialności w ramach 
zamówienia. Należy również określić, jak szybko rozpatrywane będą 
wnioski klienta oraz kto za co ponosi odpowiedzialność. W 
specjalistycznych środowiskach ochrony lub w przypadku, gdy przywiązuje 
się dużą wagę do szybkiej i płynnej obsługi, mogą być wymagane dowody 
doświadczenia właściwego zamówieniu. 
 



Zarządzanie zamówieniem 

Szef ochrony obiektu 
• Z punktu widzenia klienta, szef ochrony obiektu jest jego 

najważniejszym pośrednikiem we wszystkich sprawach 
związanych z realizacją zmówienia. Dlatego istotne jest, aby 
klient był usatysfakcjonowany z umiejętności i możliwości 
osoby pełniącej tę funkcję. Firmy składające oferty muszą 
dostarczyć szczegółowych informacji na temat tożsamości, 
kwalifikacji i doświadczenia osoby nadzorującej zamówienie. 
Plan zabezpieczenia musi zapewnić możliwość łatwego 
nawiązania kontaktu z osobą nadzorującą zamówienie, która 
posiada uprawnienia do skutecznego podejmowania decyzji, 
w ramach jasnego łańcucha odpowiedzialności i określonego 
czasu reakcji. 
 



Infrastruktura zamówienia 

Wyposażenie 

• Wszelkie pojazdy wykorzystane do realizacji zamówienia 
powinny być wyraźnie oznakowane i w dobrym stanie. 
Ponadto oferta musi określać sytuacje, w których do realizacji 
powierzonych zadań wykorzystuje się psy. Niezbędne jest 
wykazanie odpowiedniego wyszkolenia pracownika – 
przewodnika psa oraz samego zwierzęcia. 

• Punkty dodatkowe mogą być przewidziane za spełnianie tych 
wymagań w stopniu przewyższającym poziom oznaczony przez 
zamawiającego. 

 



Infrastruktura zamówienia 

Techniczne środki ochrony 
• W przypadku wykorzystania systemów telewizji użytkowej, 

systemów kontroli dostępu, systemów kontroli obchodów, 
instalacji alarmowych i centralnych systemów 
monitorowania, oferta techniczna powinna zawierać 
informacje o: 

• – posiadanej wiedzy przez pracowników, niezbędnej dla 
efektywnego posługiwania się systemami; 

• – dostępie do najnowszych technologii; 
• – możliwościach instalacyjnych i dostępie do odpowiednich 

specjalistów; 
• – zdolności do stosownej konserwacji systemu, które mogą 

podlegać dodatkowej punktacji w ramach oceny ofert. 
 



Firma 

 

 

• Kryteria w tym zakresie umożliwiają instytucji 
zamawiającej ocenę ofert pod względem wielkości, 
możliwości, liczby pracowników, poziomu obrotu, 
poziomu specjalizacji lub doświadczenia. 

 



Bezpieczeństwo 

• Firmy składające oferty powinny przedłożyć dowody 
odpowiedniego doświadczenia, liczby lat prowadzenia 
działalności w sektorze ochrony i – jeśli to konieczne – 
zapewnić referencje specyficzne dla sektora lub 
zamówienia. W takich referencjach powinny znajdować 
się informacje dotyczące doświadczenia i poziomu 
kwalifikacji pracowników zatrudnionych przez firmę. 
Przedstawione informacje mogą stanowić podstawę do 
dodatkowego punktowania ofert w ramach ich oceny. 

 



 

Jakość 

• Równie cenne jest uzyskanie informacji dotyczących 
standardów jakości, których firma zobowiązuje się 
przestrzegać i otrzymanie dowodów posiadanych certyfikatów 
jakości. Należy ponadto określić procedury kontroli jakości z 
możliwością ich monitorowania. 

 



Referencje 

• Dowody zadowolenia poprzednich klientów stanowią zawsze 
świadectwo profesjonalizmu firmy. Dlatego też usługodawcy 
biorący udział w przetargach powinni dysponować 
referencjami dotyczącymi sektora lub specyfiki zamówienia. 
Instytucja zamawiająca może przyznać punkty za 
satysfakcjonujące wykonanie poprzednich zadań. 

 



Świadectwa i nagrody 

• Świadectwa i nagrody za wybitne osiągnięcia w świadczeniu 
usług lub przeprowadzaniu szkoleń także cechują 
usługodawców wysokiej jakości i mogą być brane pod uwagę 
przez zamawiających przy przyznawaniu dodatkowej 
punktacji. 

 



Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert                      
w postępowaniach na usługi ochroniarskie 

 Kryteria jakości dotyczące personelu ochrony 
 
Doświadczenie  
• – doświadczenie właściwe dla zamówienia, 
• – doświadczenie w sektorze. 
Kwalifikacje  
• – szkolenie podstawowe, 
• – szkolenie dodatkowe i kwalifikacje, 
• – szkolenia właściwe dla zamówienia, 
• – szkolenie okresowe, 
• – inne kwalifikacje (np. znajomość języka). 
  

 



Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert                      
w postępowaniach na usługi ochroniarskie 

Kryteria jakości odnoszące się do zarządzania zamówieniem 
 

• Zespół kierowniczy  
• – kwalifikacje zespołu kierowniczego, 
• – wiedza potrzebna do wykonania zmówienia (doświadczenie). 
Szef ochrony obiektu  
• – kwalifikacje i doświadczenie, 
• – wiedza potrzebna do realizacji zmówienia (doświadczenie), 
• – dyspozycyjność, 
• – czas reakcji. 
Wsparcie  
• – inspekcje, 
• – wsparcie siedziby, 
• – inne kryteria. 
•   

 



Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert                      
w postępowaniach na usługi ochroniarskie 

Kryteria jakości odnoszące się do infrastruktury zamówienia 
 
Wyposażenie  
• – środki łączności, 
• – sprzęt i oprogramowanie komputerowe. 
Wsparcie techniczne  
• – umundurowanie, 
• – broń, 
• – pojazdy, 
• – psy. 
Inne kryteria określone przez klienta 
• – systemy telewizji użytkowej, 
• – system kontroli obchodów, 
• – system kontroli dostępu, 
• – instalacja alarmowa, 
• – centralny system monitorowania. 

 



Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert                      
w postępowaniach na usługi ochroniarskie 

Kryteria jakości odnoszące się do firmy 
 
Struktura i organizacja  
• – wsparcie całodobowego centrum operacyjnego, 
• – osiągnięcia. 
Jakość  
• – doświadczenie, praktyka. 
Referencje  
• – dotyczące sektora, 
• – dotyczące zamówienia, 
• – doświadczenie w realizacji zamówień. 
Certyfikaty i nagrody  
• – stosowne certyfikaty, nagrody, 
• – inne kryteria. 
  

 



Przygotowując postępowanie na usługę ochrony, 
zamawiający często widzą tylko zasoby ludzkie, które 
będą realizować zamówienie. Przy obecnym poziomie 
technicznym i technologicznym należy w większym 
zakresie stawiać na rozwiązania techniczne, które 
często nie tylko znacznie wspomagają realizacje tej 
usługi, lecz także zastępują człowieka lub wręcz 
realizują zakres dotychczas niedostępny dla 
wykonawców bez wsparcia technologicznego.  



 

Dialog techniczny opisany w ustawie Prawo 
zamówień publicznych (art. 31 a) daje narzędzia 
zmawiającemu poznania zakresu  który może 
być przedmiotem pozacenowtych kryteriów 
oceny ofert.  
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               Jerzy Wysocki  


