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Szanowni Państwo,
Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce styczniowy numer Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. 
Tematyka przedstawiana na łamach aktualnego wydania dotyczy kryteriów oceny ofert. Zagadnienie to odgrywa zasadniczą rolę przy wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dotychczasową praktyką staraliśmy się zaprezentować poruszaną problematykę z różnych perspektyw - zarówno w kontekście analizy obecnego stanu prawnego, w tym również prawa wspólnotowego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i w świetle kontroli Prezesa Urzędu oraz orzecznictwa Zespołu Arbitrów. 
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z procesem udzielania zamówień publicznych. 
Zespół redagujący publikację jest otwarty na wszelkie sugestie dotyczące treści "Informatora", z uwagą przyjmie też i rozważy opinie krytyczne. Korespondencję można przesyłać na adres: rzecznik@uzp.gov.pl.
Z poważaniem
Zespół Redakcyjny
Informatora Urzędu Zamówień Publicznych

Kryteria oceny ofert 
I. Zgodnie z art. 12a ustawy, zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach w niej określonych, czyli dostawcy lub wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Wszczęcie procedury w trybie ustawowym prowadzić ma do wyboru jednej najkorzystniejszej oferty, złożonej przez dostawcę lub wykonawcę, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (art. 6b ustawy). Wybór kilku ofert w jednym postępowaniu możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wola zamawiającego w tym zakresie winna być jednakże wyrażona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 35 ust. 1 pkt 8) lub zaproszeniu do składania ofert (art. 68 ust. 2 pkt 4).
II. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.) przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania.
Jak wynika z przytoczonej definicji ustawodawca wskazał na dwa sposoby oceny ofert. Pierwszy odnosi się do wyboru oferty z najniższą ceną. Z cyt. definicji wynika, iż zamawiający udzielając zamówienia publicznego na usługi, dostawy lub roboty budowlane może w każdym trybie zastosować jako jedyne kryterium wyboru ofert - kryterium ceny. Inaczej mówiąc, cena jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty może mieć zastosowanie w każdym z trybów wskazanych w ustawie.
Drugi sposób oceny ofert odnosi się do wyboru oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania. Wskazany powyżej sposób wyboru najkorzystniejszej oferty właściwy jest przede wszystkim w tych postępowaniach, w których jakość przedmiotu zamówienia lub jego inne istotne elementy mogą się zasadniczo różnić. Zatem w każdym przypadku, gdy zamawiane usługi, dostawy lub roboty budowlane nie są identyczne pod względem standardu i jakości ich wykonania, zamawiający może w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zaproszeniu) wskazać także inne niż cena, kryteria jakimi będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Kryteria te powinny odnosić się do tych elementów, które mogą różnicować poszczególne oferty.
Zaznaczyć należy, iż definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy - pomijając obowiązkowe kryterium ceny - zawiera jedynie przykładowe kryteria, jakie może ustalić zamawiający. Są to koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność oraz termin wykonania. Dyrektywy UE jako dodatkowe kryteria wymieniają również jakość i zalety estetyczne, wsparcie techniczne (serwis) czy użyteczność ("Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej - Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane." Wyd. II rozszerzone i poprawione, UZP 2001 r., s. 70-73).
III. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że cena zawsze musi być jednym z kryteriów oceny ofert, choć nie koniecznie kryterium o najwyższej wadze (np. mogłoby to mieć miejsce w przypadkach szczególnie wysokich wymagań jakościowych przedmiotu zamówienia). Ustawodawca w żadnym z przepisów ustawy nie wskazał jaką wartość procentową ma stanowić cena w stosunku do innych kryteriów wskazanych w specyfikacji. 
IV. Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.) zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. 
Z treści powyższego przepisu wynika jednoznacznie, iż kryteria oceny ofert powinny być zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu czy też zaproszeniu do składania ofert. Wynika to również z treści odrębnych przepisów (art. 35 ust. 1 pkt 6). Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest jedynym miejscem w którym zamawiający obowiązany jest do zawarcia informacji o kryteriach oceny ofert. Jak wynika bowiem z art. 30 pkt 9 ustawy, kryteria oceny ofert musi zawierać ogłoszenie o przetargu, a więc powinny one być znane dostawcom lub wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego od samego początku, a więc od momentu wszczęcia procedury.
V. Z treści art. 27d ust. 1 ustawy wynika jeszcze jedna istotna dyspozycja ustawodawcy dla zamawiających. Zamawiający nie mogą wybierać oferty na podstawie kryteriów innych niż określone w SIWZ (zaproszeniu). 
VI. Stosownie do treści dyspozycji art. 27d ust. 2 ustawy, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Z treści cyt. przepisu jednoznacznie wynika zatem, iż kryteria oceny ofert mogą dotyczyć tylko i wyłącznie warunków na jakich dostawca lub wykonawca wykona zamówienie publiczne. 
Wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert należy odróżnić od oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, której zamawiający dokonuje na podstawie kryteriów oceny spełniania warunków. Są to czynności względem siebie odrębne wywołujące odmienne skutki prawne. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana jest przez zamawiającego na podstawie kryteriów oceny spełniania warunków, natomiast ocena przedmiotowa (wybór oferty najkorzystniejszej) na podstawie kryteriów oceny ofert. Pierwsza czynność ma na celu wyodrębnienie podmiotów zdolnych do realizacji zamówienia. Druga, ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert złożonych przez podmioty, które uprzednio zostały uznane za zdolne do realizacji zamówienia publicznego na podstawie kryteriów podmiotowych. Rozdzielenie oceny podmiotowej od przedmiotowej jest w obowiązującym stanie prawnym jedną z ważniejszych zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. Wydaje się, iż z przepisów ustawy wynika, iż dokonanie przez zamawiającego oceny podmiotowej (spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 2) poprzedza czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. Ustawa nie przesądza o tym wprost, ale ze względu na to, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 oferta podmiotu wykluczonego (a więc nie spełniającego m.in. warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy) nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, logicznym wydaje się dokonywanie oceny podmiotowej przed wyborem oferty najkorzystniejszej. 
Omówione wyżej normy wprowadzone zostały w życie ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 813 ze zm.). Jak wynika z treści uzasadnienia projektu zmian, jednym z celów ich wprowadzenia było dostosowanie polskich przepisów do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym również w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 dyrektywy 93/37/EWG, art. 26 dyrektywy 93/36/EWG, art. 36 dyrektywy 92/50/EWG zamawiający wybiera ofertę albo wyłącznie na podstawie najniższej ceny, albo ofertę uznaną za najkorzystniejszą ekonomicznie. Z treści dyrektyw jednoznacznie wynika, iż kryteria selekcji kandydatów, odnoszące się do wiarygodności, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz możliwości technicznych wykonawców nie mogą być stosowane jako kryteria oceny i wyboru ofert. 
Drugą przesłanką wprowadzenia zmian, mających na celu wyraźne rozgraniczenie kryteriów podmiotowych i przedmiotowych, było wzmocnienie regulacji o charakterze antykorupcyjnym. Jak wynikało bowiem z Raportu dotyczącego zjawisk patologicznych w zamówieniach publicznych, który był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 15 maja 2000 r., jednym z przejawów negatywnych zjawisk systemowych była manipulacja kryteriami oceny ofert. Raport ten sporządzony w oparciu o raporty Biura Banku Światowego w Warszawie oraz Najwyższej Izby Kontroli, wskazywał na to, iż łączenie oceny wiarygodności (doświadczenia) oferentów z oceną złożonych przez nich ofert jest zjawiskiem najbardziej podatnym na nieprawidłowości. Jak wynika z raportu taki proces wyboru ofert jest nieprzejrzysty, podatny na manipulacje, prowadzić może do wyboru oferty zdecydowanie droższej i/lub gorszej, wobec uznania, że przedłożona została przez oferenta uznanego za np. bardziej doświadczonego i/lub wiarygodnego. W opinii Banku Światowego regulacja rozdzielająca ocenę podmiotową od przedmiotowej jest jedną z poważniejszych zapór dla korupcji w zamówieniach publicznych. 
VII. Jedyny wyjątek od powyższej zasady przewiduje art. 6 ust. 2 ustawy, który umożliwia w stosunku do usług enumeratywnie wymienionych w pkt 1-10 tego przepisu, ustalanie przez zamawiającego kryteriów oceny ofert dotyczących również właściwości wykonawcy. Na podstawie tego przepisu, zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług określonych tym przepisem, nie musi kierować się tylko i wyłącznie kryteriami dotyczącymi warunków wykonania zamówienia. Wyłączną kompetencję do określania kryteriów oceny ofert posiada zamawiający, i od niego zależy to, czy kryteria przedmiotowe świadczonej usługi będą jedynymi kryteriami jakimi będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku tak specyficznych usług jak np. usługi opiekuńcze ze wszech miar celowe byłoby stosowanie nie tylko kryterium ceny, ale również innych kryteriów, zarówno przedmiotowych (np. jakość) a przede wszystkim podmiotowych (np. doświadczenie). Poprzez zastosowanie różnych kryteriów oceny ofert oraz nadaniu im odpowiedniej rangi, zamawiający może bowiem wybrać ofertę podmiotu doświadczonego, a zarazem korzystną cenowo. Jak pokazuje bowiem praktyka związana z realizacją usług, często okazuje się, iż oferta z najniższą ceną nie stanowi oferty korzystnej dla zamawiającego.
VIII. Podkreślenia wymaga, iż kryteria oceny ofert nie mogą podlegać zmianie w toku postępowania (art. 27d ust. 3 ustawy). Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie przepis art. 59 mający zastosowanie do trybu przetargu dwustopniowego, oraz na podstawie odesłania art. 66 ust. 4 ustawy, do trybu negocjacji z zachowaniem konkurencji. 
Oprac. Jacek Sadowy
Naczelnik 
Wydziału Opinii Prawnych
Kryteria oceny ofert świetle orzecznictwa Zespołu Arbitrów
Zagadnienia związane z kryteriami oceny ofert są jednym z ważniejszych i najczęściej pojawiających się problemów w toku przygotowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a co za tym idzie również częstym przedmiotem rozstrzygnięć dokonywanych przez Zespół Arbitrów w trakcie rozpatrywania odwołań wnoszonych w toku tych postępowań. Należą do nich przede wszystkim zagadnienia związane z: 
·	ustalaniem niewłaściwych - gdyż dotyczących właściwości podmiotowej kryteriów oceny oferty (art. 27 d ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z póź. zm.)), 
·	zmianą w toku prowadzonego postępowania tych kryteriów (art. 27 d ust. 3 ustawy), 
·	dokonywaniem wyboru oferty najkorzystniejszej uwzględniającym inne niż wymienione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo w zaproszeniu do składania ofert kryteria oceny oferty (art. 27 d ust. 1 ustawy). 
Podkreślić jednocześnie należy, iż zagadnieniom tym ustawodawca w treści ustawy bezpośrednio poświęcił bardzo niewiele miejsca - uregulowania w tym temacie zawierają art. 2 pkt 8, art. 27 d oraz art. 35 ust. 1 pkt 6 i 9. Może to budzić poważne wątpliwości, biorąc pod uwagę fakt, jaką trudność sprawia niektórym zamawiającym właściwe określenie odpowiednich kryteriów oceny ofert. W praktyce dosyć często dochodzi bowiem do pomieszania kryteriów przedmiotowych (dozwolonych - dotyczących samej oferty) z kryteriami podmiotowymi (nie mogą one stanowić kryteriów oceny oferty - dotyczą właściwości samego podmiotu). Co prawda pkt 8 załącznika nr 1 uchylonego już rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówienie publiczne publikowanych w BZP oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 127, poz. 1343) dokonywał przykładowego wyliczenia kryteriów oceny ofert (poza ceną także m. in. funkcjonalność, jakość, termin wykonania, warunki płatności) jednakże katalog ten był otwarty i pozwalał na wprowadzenie również innych, nie wymienionych w nim kryteriów. Wraz z uchyleniem w/w rozporządzenia i zastąpieniem go nowym, przykładowy katalog zawierający kryteria oceny ofert został utrzymany jedynie w art. 2 pkt 8 ustawy. Do wymienionych tam kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia należą prócz ceny oferty w szczególności: koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność oraz termin wykonania. Obecnie obowiązujący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 91, poz. 816) nie zawiera żadnych przykładowych kryteriów oceny oferty poza ceną (kryterium obowiązkowe). W związku z powyższym przyjęcie odpowiedniego kryterium oceny oferty oraz przyznanie mu odpowiedniego znaczenia, tzw. wagi jest indywidualną decyzją zamawiającego. Jak pisze w jednej z glos dr R. Szostak: "Treść i konfiguracja kryteriów oceny ofert przetargowych podyktowane są [...] interesami publicznymi, artykułowanymi jedynie przez organizatora przetargu. Jakakolwiek racjonalizacja tych kryteriów przy przetargach podlegających prawu prywatnemu objęta jest wyłącznie domeną autonomicznej woli organizatora przetargu. Natomiast kryteria dobierane na użytek przetargów o zamówienia publiczne muszą być odpowiednie dla selekcji zapewniającej wybór rzeczywiście najkorzystniejszej publicznie oferty i zgodne z ewentualnie obowiązującymi w tej materii przepisami. (...)
Każde dodatkowe kryterium (oceny ofert przetargowych w zamówieniach publicznych) rzutuje automatycznie na cenę transakcyjną, stymulując pośrednio wysokość wydatku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Kryteria te muszą więc być objęte kontrolą z punktu widzenia ich skutków co do celowości i gospodarności w zakresie wydatków publicznych (art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Rozmiary poszczególnych interesów ekonomicznych uzasadniające określoną konfigurację kryteriów mogą być jednak różne. Rolą zamawiającego jest należyte ich oszacowanie i odzwierciedlenie w postaci przypisania każdemu z dobieranych kryteriów odpowiedniego znaczenia (tzw. wagi) pośród wszystkich przyjmowanych kryteriów przetargowych. (...)
Dodatkowe kryteria pozacenowe powinny mieć taki udział, aby pozostawały w odpowiednim "bilansie" względem ceny transakcyjnej (art. 2 pkt 8 ustawy o z.p.), każde z nich bowiem "spłyca" znaczenie ceny w ramach interesów (publicznych) zamawiającego. Im większą wagę przypisze się jakiemukolwiek kryterium pozacenowemu, tym mniejsze znaczenie odgrywa dla zamawiającego cena ofertowa, co w skrajnym przypadku może skończyć się niefortunnym udzieleniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty zbyt wygórowanej ceny transakcyjnej". 
Zauważyć w tym miejscu należy, iż możliwości, które daje nie zamknięcie katalogu kryteriów oceny ofert, tj. niemalże dowolność ich wyznaczania, w zakresie który nie odnosi się do właściwości podmiotowych dostawcy lub wykonawcy, należy jednakże traktować z wielką ostrożnością podczas ich określania oraz nadawania im konkretnego i obiektywnego znaczenia (wagi). Nieumiejętność ich doboru, czy też brak opisu może doprowadzić bowiem do wadliwości całego postępowania.
Poniżej zaprezentowano wyrok Zespołu Arbitrów dotyczący sposobu określania jednego z kryteriów oceny ofert jakim jest ocena techniczna (jakość):
*
Sygn. akt: UZP/ZO/0-450/02, Wyrok ZA z dnia 20 maja 2002 r.
Art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy stanowi, że kryteria wyboru oferty inne niż jej cena mogą odnosić się jedynie do przedmiotu zamówienia. Z tego wynika więc zakaz oceniania oferty na podstawie elementów innych niż odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Niedozwolone jest więc ocenianie ofert na podstawie jakichkolwiek kryteriów podmiotowych, tj. dotyczących oferenta. Potwierdza to art. 27d ust. 2 ustawy stanowić, że wspomniane kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości oferenta i wylicza jedynie przykładowo, że kryteria te nie mogą dotyczyć jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Tak też tylko można podejść do podniesionego przez Zamawiającego punktu 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 roku w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach, który będąc wzorem ogłoszenia o przetargu nieograniczonym przykładowo wymienia kryteria oceny ofert, w tym kryterium "ocena techniczna (jakość)". Kryterium to (jak wyżej wywiedziono), by odpowiadało zasadom oceniania ofert, może jedynie odnosić się do przedmiotu zamówienia. Wbrew wymienionym kategorycznym regulacjom Specyfikacja wprowadziła jednak do kryteriów oceny ofert elementy niezwiązane z przedmiotem zamówienia, a z jego wykonawca (oferentem) - elementy dotyczące potencjału technicznego wykonawcy (potencjału osobowo-sprzętowego).

Jak wynika z przytoczonego powyżej wyroku Zespołu Arbitrów niewłaściwą praktyką stosowaną przez niektórych zamawiających jest również wprowadzanie do zakresu konkretnego kryterium oceny oferty, mającym z zasady charakter przedmiotowy, elementów zawierających czynnik podmiotowy. Jest to rzecz jasna praktyka niedopuszczalna w świetle przepisów i ugruntowanego już w tej mierze orzecznictwa Zespołu Arbitrów. Uwzględniając powyższe podkreślenia wymaga różnica - często niedostrzegana przez zamawiających - pomiędzy kryteriami oceny oferty, a kryteriami oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców (o których mowa w art. 24 ustawy). Kryteria oceny spełniania warunków mają charakter podmiotowy i ich spełnianie przez oferentów ma charakter obligatoryjny. Dopiero spełnienie ich (i to w całości) przez danego oferenta powoduje dopuszczenie go do udziału w dalszym etapie postępowania polegającym na ocenie merytorycznej oferty - w tym do oceny tych jej elementów, które są oceniane w oparciu o wyznaczone kryteria oceny oferty. Różnicę tę dobitnie unaocznia następujący wyrok Zespołu Arbitrów:
*
Sygn. akt: UZP/ZO/0-1560/03, Wyrok ZA z dnia 30 września 2003 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogowego przejścia granicznego (...), (...) S.A. oprotestowała treść SIWZ wskazując, że jej postanowienia naruszają ustawę i godzą w zasady zamówień publicznych, a w szczególności art. 27d ustawy o zamówieniach publicznych. 
Zdaniem Odwołującego się Zamawiający nie miał prawa domagania się od oferentów wykazania, iż osiągnęli określony poziom rentowności, ponieważ kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy i na tej podstawie domaga się nakazania zmian w SIWZ. 
Zespół Arbitrów zważył, co następuje:
Art. 35 ustawy dotyczący Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania obok kryterium oceny ofert (np. cena) także kryteriów i sposobu dokonania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 4 Zamawiający ma prawo w szczególności domagać się od oferentów by wykazali, że znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu oferenci obligowani są do złożenia określonych oświadczeń i dowodów (dokumentów) na ich poparcie. Z powyższego wynika wprowadzone przez ustawodawcę rozróżnienie między kryteriami oceny ofert, a kryteriami służącymi do oceny spełniania lub nie spełniania przez oferentów warunków udziału w przetargu wymaganych od oferentów. Zaistniały spór ewidentnie polega na pomieszaniu w/w pojęć, dlatego należy stwierdzić, że nietrafnie Odwołujący powołuje się na zakaz wynikający z art. 27d ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Zakwestionowane wymagania Zamawiającego nie odnoszą się do oceny oferty lecz do oceny spełniania przez oferentów warunku dobrej sytuacji finansowej. Żaden przepis nie zabrania Zamawiającemu określenia w taki sposób w jaki tego dokonał, co należy rozumieć pod pojęciem znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zupełnie inny problemy występują przy określaniu konkretnych kryteriów oceny oferty. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, iż niektóre kryteria budzą poważne wątpliwości co do ich przedmiotowego (prawidłowego) czy podmiotowego (nieprawidłowego) charakteru. Spór na ten wynikł na tle wątpliwości związanych z określeniem charakteru terminu płatności ceny. Zagadnienie to było na tyle skomplikowane, iż wątpliwości te przecięła dopiero cytowana poniżej we fragmencie jej uzasadnienia uchwała Sądu Najwyższego:
*
Sygn. akt: III CZP 52/02, uchwała SN z 18 września 2002 r. w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez SO w Warszawie
Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27 d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664). (…)
Nie wydaje się również przekonujący argument podniesiony przez Sąd Okręgowy (w Warszawie), zgodnie z którym termin płatności stanowi kryterium niedozwolone, gdyż pośrednio dotyczy właściwości dostawcy, jego wiarygodności finansowej i powoduje dyskryminację mniejszych firm. Podobnie przecież zastosowanie kryterium ceny, które przeważnie stanowi czynnik najistotniejszy, prowadzić może pośrednio do "dyskryminacji" mniejszych firm, bardzo bowiem często korzyści płynące z efektu skali pozwalają na zmniejszenie marży zysku i obniżenie ceny. Także kryterium terminu wykonania może się okazać dyskryminujące dla podmiotów, które nie maja dużych zapasów albo dużych mocy produkcyjnych, a więc przeważnie podmiotów mniejszych. Tego rodzaju pośrednie oddziaływania "dyskryminacyjne" poszczególnych kryteriów nie mogą mieć zatem znaczenia dyskwalifikującego.

Zwrócić jednakże należy uwagę, iż uchwała ta nie została przyjęta bezkrytycznie wśród znawców zagadnienia. Jak bowiem w swojej krytycznej glosie do tej uchwały pisze R. Szostak (OSP 2003/5/57): "O dopuszczalności kryterium w postaci "terminu płatności ceny" nie może (...) przesądzać funkcjonalny związek "płatności" z "ceną", ponieważ w przepisie art. 2 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych wyraźnie zastrzeżono, że do kręgu potencjalnych kryteriów oceny ofert wchodzą tylko takie, które uzasadniają "najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia". Pośród tych "innych" niż cena kryteriów nie da się sensownie umieścić płatności ceny. W świetle zaś przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach ewentualnych korzyści płynących z dogodnego terminu płatności ceny nie można zarachować bezpośrednio do składników cenotwórczych. Wprawdzie przyzwolenie oferenta na dogodny dla zamawiającego (jako odsunięty w czasie) termin płatności ceny czy jej rozłożenie na raty może oznaczać niekiedy korzystniejszą ekonomicznie propozycję umowną, lecz z uwagi na wyraźny brak podstaw prawnych problem ten może być rozpatrywany ewentualnie tylko w kategoriach postulatów de lege ferenda". 
Kolejnym problemem związanym z tematyką kryterium oceny oferty jest zagadnienie związane z niezmiennością przyjętych kryteriów oceny ofert w trakcie postępowania. Zasada ta wyrażona w art. 27 d ust. 3 ustawy, musi być traktowana w sposób bezwzględnie obowiązujący. Bez znaczenia jest przy tym fakt nieistotności pomyłki w tym zakresie, jak również jej oczywisty charakter. Bardzo dobrze obrazuje tę zasadę następujący wyrok Zespołu Arbitrów:
*
Sygn. akt: UZP/ZO/0-539/03, Wyrok ZA z dnia 12 maja 2003 r.
Jak wynika z przedłożonych przez strony dokumentów, podczas czynności otwarcia ofert okazało się, że opisane w specyfikacji kryterium oceny dotyczące terminu płatności zawiera istotny błąd, polegający na tym, że za najkorzystniejszy uznano najkrótszy termin płatności. Błąd ten Zamawiający postanowił naprawić w ten sposób, iż potraktował go jako oczywistą omyłkę i oznajmił Odwołującemu się, obecnemu podczas czynności otwarcia ofert, że dokonując oceny ofert za najkorzystniejszą w tym zakresie uznana będzie oferta z najdłuższym terminem płatności. Opisany wyżej sposób postępowania uznać należy za niedopuszczalny. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie przewidują możliwości prostowania nawet oczywistych omyłek w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwość poprawiania omyłek przewiduje się jedynie w odniesieniu do treści oferty, co wynika jednoznacznie z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych. Dokonując poprawienia, czyli zmiany specyfikacji, Zamawiający naruszył jedną z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą jest zasada niezmienności kryteriów oceny ofert określonych specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przewidziany art. 36 ust. 3 ustawy wyjątek dopuszczający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, modyfikację treści dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawiera wymóg łącznego zachowania dwóch warunków, a mianowicie:
a) że modyfikacja następuje przed upływem terminu do składania ofert,
b) że dokonane uzupełnienie specyfikacji przekazano niezwłocznie wszystkim dostawcom i wykonawcom. 
Zgodnie z zasadą pisemności jest oczywistym, że nawet gdyby przyjąć, że Odwołujący został ustnie poinformowany o zmianie kryterium oceny ofert, to i tak istniał obowiązek zawiadomienia go o tym na piśmie. Dywagacje w tym zakresie są jednak pozbawione racji jeśli weźmie się pod uwagę, że modyfikacja specyfikacji nastąpiła po upływie terminu do składania ofert. W konsekwencji odwołanie uznać należy za uzasadnione, zaś postępowanie obarczone wadami, o których mowa wyżej, podlega unieważnieniu.

Jak wynika z przytoczonego powyżej wyroku zasada niezmienności kryteriów oceny ofert jest zasadą bezwzględną, której naruszenie w każdym przypadku skutkować musi unieważnieniem danego postępowania z uwagi na przepis art. 27 b ust. 1 pkt 4 (postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy).
Zaznaczyć również należy, iż istotne znaczenie ma również kwestia sposobu obliczania punktacji oraz właściwe dookreślenie konkretnego kryterium oceny oferty. Dowolny sposób oceny w zakresie obliczania konkretnego kryterium oceny ofert może również zostać uznane za zmianę tych kryteriów w trakcie prowadzonego postępowania. Przykładem może w tym wypadku służyć następujący wyrok Zespołu Arbitrów:
*
Sygn. akt: UZP/ZO/0-1226/02, Wyrok ZA z dnia 24 września 2002 r.
Zamawiający nie uwzględnił tych żądań i protest oddalił. Wyjaśnił, że dokonując oceny "gwarancji" przyznał wszystkim oferentom jednakową, najwyższa ilość punktów tj. 60, gdyż wszyscy przedstawili satysfakcjonujące Zamawiającego okresy gwarancji (…). Komisja przetargowa przyznając wszystkim oferentom jednakowa, najwyższa ilość punktów faktycznie zmieniła kryteria oceny ustalone w pkt 8 SIWZ. Tym samym doszło w toku postępowania przetargowego do zastosowania kryterium nieznanego oferentom, co stało w sprzeczności z art. 27d ust. 3 u o zamówieniach publicznych (…) 
Mając na uwadze powyższe Zespół Arbitrów uznał, iż niemożliwym jest zaakceptowanie działań Zamawiającego w zakresie zastosowania w trakcie postępowania kolejnego kryterium punktacji "gwarancji" (…). Zespół Arbitrów podziela w pełni pogląd ugruntowany w piśmiennictwie i orzecznictwie, iż Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Na zakończenie stwierdzić należy, iż problematyka związana z kryteriami oceny ofert stanowi ważny element składowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Właściwe określenie kryteriów, wag i sposobu oceny ofert w danym kryterium wymaga szerokiej znajomości wszelkich, które umożliwią zamawiającemu wybór oferty będącej faktycznie ofertą najkorzystniejszą.
Opracował:
Mariusz Sarnowski 
specjalista w Biurze Odwołań



Kryteria oceny ofert w oparciu o postępowania kontrolne przeprowadzane przez Departament Analiz i Kontroli 
Regulacja ustawy o zamówieniach publicznych w kwestii kryteriów oceny ofert znajduje swoje odzwierciedlenie w kilku podstawowych zasadach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakimi są: 
1) wybór oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert (art. 27d ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych )
2) ustalanie kryteriów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (art. 27d ust. 2), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 6 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych 
3) niezmienność kryteriów oceny ofert w toku postępowania (art. 27d ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych)
Prowadzona przez Prezesa UZP kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazuje niestety, iż postępowania nie są pozbawione naruszeń w tym zakresie.
Za przykład bardzo jaskrawego naruszenia niech posłuży poniższy stan faktyczny, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była ich cena. W protokole postępowania odnotowano, że złożone oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. Zdawać by się mogło, że wybór oferty najkorzystniejszej nie przysporzy zamawiającemu trudności. Jednakże ku zdziwieniu uczestników postępowania za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta, która zaoferowała trzecią w kolejności cenę. Tak dokonany wybór zamawiający uzasadniał zapleczem organizacyjnym oferenta ("odpowiedni sprzęt i ludzie do wykonania prac"). Ponadto wyjaśniał, iż oferta z najniższą ceną nie została wybrana, gdyż jego zdaniem oferent zastosował cenę dumpingową. Natomiast nie wybranie oferty z drugą najniższą ceną, zamawiający argumentował, nieznajomością oferenta na rynku usług wykonywanych w obiektach o specyfice zbliżonej do objętej przedmiotem zamówienia.
Analiza dokumentacji wykazała, iż podniesiony przez zamawiającego zarzut zastosowania cen dumpingowych - nie znajduje potwierdzenia. Cena oferty nie odbiegała znacząco od pozostałych cen, a ponadto nie powołano żadnych okoliczności wskazujących na oferowanie usług poniżej kosztów ich wytworzenia albo działania w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Również argument zamawiającego, iż kolejny oferent nie jest znany z wykonywania prac w danych obiektach nie znajduje odniesienia do poczynionych ustaleń faktycznych. Oferenci mieli bowiem obowiązek załączenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat prac o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, iż oferent, którego doświadczenie kwestionowano, należycie wykazał dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, czego niestety nie można powiedzieć o wybranym oferencie. Tym samym zamawiający w sposób rażący uchybił zasadom ustanowionym w art. 27d ust. 1 i ust. 3 uozp, co w konsekwencji doprowadziło do skierowania przez Prezesa UZP zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (art. 9 ust. 3 uozp) 
Kwestia naruszenia zasady dokonywania oceny ofert (wyboru oferty najkorzystniejszej) wyłącznie w oparciu o kryteria określone w SIWZ albo zaproszeniu do udziału w postępowaniu, była głównym zarzutem w postępowaniu przed Komisją Orzekającą1 I instancji, jak i Główną Komisją Orzekającą . W sprawie przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy A. ustalono, iż zamawiający nie sporządził SIWZ oraz nie podał żadnych kryteriów, którymi będzie się kierował podczas dokonywania oceny ofert. W związku z powyższym ocena członków komisji przetargowej była bardzo dowolna. W protokołach nie określono, na jakiej podstawie dokonano oceny możliwości technicznych oraz wiarygodność oferentów. Ustalenia Komisji Orzekającej I instancji potwierdziła Główna Komisja Orzekająca. Jej zdaniem dokumenty składające się na oferty wykonawców nie pozwalały na formułowanie jakichkolwiek ocen w tym zakresie poza porównaniem oferowanych cen za wykonanie usług. We wszystkich zamówieniach, w których naruszono dyscyplinę finansów publicznych, dokonano oceny ofert bez wcześniejszego opracowania kryteriów. Komisja przetargowa stosowała własne niesprecyzowane zasady, kierując się dotychczasową znajomością oferentów. 
Powyższe stwierdzenia były podstawą podtrzymania przez Główną Komisję Orzekającą orzeczenia Komisji Orzekającej I instancji w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzenia obwinionemu kary nagany.
Stosownie do brzmienia art. 27d ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych "kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej". Oznacza to, że kryteria oceny ofert powinny odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w art. 6 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych) Posiłkując się art. 2 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych, definiującym najkorzystniejszą ofertę, wskazać można przykłady następujących kryteriów oceny ofert: koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność oraz termin wykonania. Początki praktycznego zastosowania art. 27d ustawy o zamówieniach publicznych były trudne dla niektórych zamawiających. Powielając uprzednio dobre SIWZ nie dokonywano bowiem zmiany zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert, dopuszczając wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie np.: doświadczenia, kwalifikacji personelu, czy wiarygodności ekonomicznej. 
Za przykład niech posłuży postępowanie, w którym obok ceny ustanowiono następujące kryteria: gwarancyjne utrzymanie ciągłości obsługi informatycznej oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W przypadku pierwszego kryterium zamawiający określił, że ocenie będą podlegały zasoby kadrowe oferentów użyte do realizacji zamówienia, w tym m.in. do opracowania procedur postępowania w wypadku wystąpienia awarii systemu i terminowego wykonania. Natomiast w ramach drugiego ze wskazanych kryteriów ocenie miała podlegać liczba osób przeszkolonych przez oferenta w ramach świadczenia usług podobnych do przedmiotu zamówienia. Powyższe zapisy pozostawały w sprzeczności z dyspozycją art. 27d ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, lecz stwierdzenie nieprawidłowo ustalonych kryteriów oceny ofert przed terminem ich otwarcia pozwoliło uniknąć dalszych komplikacji i w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia postępowania.
Tak oczywiste przypadki określania podmiotowych kryteriów oceny ofert nie mają obecnie miejsca, co nie oznacza, iż problem nie istnieje. Zamawiający nadal obowiązany jest zawrzeć w SIWZ opis sposobu obliczenia ceny oferty, jak również innych niż cena kryteriów, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (art. 35 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy o zamówieniach publicznych)
Nie chcąc opierać swego wyboru jedynie na cenie, zamawiający stara się dopasować inne kryteria, z których bardzo popularnym stał się termin płatności - zwłaszcza od momentu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie przez SN2. Ze względu na fakt, iż nie istnieje zamknięty katalog kryteriów przedmiotowych, zamawiający ciągle poszukują nowatorskich rozwiązań. Nie ma w tym nic złego do czasu gdy nie służy to obejściu ustawy. Samo określenie kryteriów, jak np. funkcjonalność czy warunki serwisu nie można uznać za nieprawidłowe. Często jednak pod określeniem wskazującym na przedmiotowy charakter kryterium, kryje się opis, którego brzmienie może budzić uzasadnione wątpliwości. Taka sytuacja miała miejsce w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była dostawa towaru do jednostek organizacyjnych zamawiającego na terenie całego kraju. Jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium serwisu, które zamawiający opisał w następujący sposób: "ofercie o największej liczbie własnych jednostek organizacyjnych oferenta, świadczących usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne przyzna 100 punktów, a każdej następnej ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza". Jeśli przyjmiemy, że kryterium ma dotyczyć przedmiotu zamówienia, to oczywiście dostęp do jednostek gwarancyjnych, a co się z tym wiąże - szybkość reakcji na ewentualne wady towaru czy jakość usług serwisowych, będzie dla zamawiającego bardzo istotna. Jednakże zamawiający nie uwzględnił przy ocenie jednostek innych, niż własne oddziały/przedstawicielstwa oferentów, świadczących usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, co moim zdaniem wskazuje na brak jakiegokolwiek powiązania ze sposobem realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym kryterium serwisu w powyższym przypadku, staje się kryterium o ukrytym charakterze podmiotowym.
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest więc stosowanie kryteriów wymiernych, tj. dających się opisać wzorami bądź określoną punktacją za konkretne walory/cechy. Dopuszczalnym jest również stosowanie kryteriów subiektywnych, jak np. funkcjonalność, aczkolwiek subiektywność nie oznacza uznaniowości. Zastosowanie bowiem kryteriów subiektywnych wymaga wskazania w SIWZ metod i środków jakimi posłuży się zamawiający przy ocenie walorów przydatności ofert3, będących następnie podstawą do dokonania indywidualnej oceny ofert przez członków komisji przetargowej. Brak precyzji zamawiającego w takich przypadkach powinien zostać oprotestowany przez uczestników postępowania i to w terminie 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 82 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych) - w praktyce 7-dniowy termin będzie liczony od dnia pobrania SIWZ. Akceptacja przez oferenta takiego stanu faktycznego uniemożliwi podważenie kryterium oceny ofert w późniejszym etapie postępowania. 
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Kryteria wybory oferty w świetle prawa wspólnotowego i orzecznictwa ETS
Przepisy dyrektyw unijnych regulujące kwestie udzielania zamówień publicznych dokonują wyraźnego rozróżnienia między kryteriami podmiotowymi odnoszącymi się do sytuacji prawnej, ekonomicznej oraz możliwości technicznych kandydatów a kryteriami stosowanymi przy ocenie ofert złożonych przez oferentów. Pierwszy rodzaj kryteriów (ang. selection ctiteria) wykorzystywany jest na etapie kwalifikacji podmiotów ubiegających się o zamówienie. Drugi rodzaj kryteriów (ang. contract award criteria) wykorzystywany jest natomiast przez zamawiających przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia określonemu oferentowi. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie jedynie druga z wspomnianych wyżej grup kryteriów.
Zgodnie z art. 26 dyrektywy 93/36/EWG (oraz analogicznie art. 36 dyrektywy 92/50/EWG, art. 30 dyrektywy 93/37/EWG) kryteriami na podstawie, których zamawiający dokonuje wyboru oferty są:
- albo jedynie cena (ang. lowest price),
- albo tzw. oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (ang. most economically advantageous tender).
Państwa członkowskie wdrażając dyrektywy zobowiązane są do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym jednej lub obu tych form. Należy podkreślić, że nie jest możliwe zastosowanie innych kryteriów. Tytułem przykładu można tu przywołać orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie C-274/83 z dnia 28 marca 1985 r., w którym za niedopuszczalny uznany został stosowany we Włoszech system, zgodnie z którym wybierano ofertę z ceną najbardziej zbliżoną do średniej spośród wszystkich złożonych w przetargu propozycji. Mogło to bowiem prowadzić do składania ofert zbyt drogich lub zbyt tanich w celu sztucznego manipulowania ostateczną ceną.
Jeśli chodzi o udzielenie zamówienia na podstawie najniższej ceny nie przysparza to zazwyczaj większych trudności. Sytuacja ta nie pozostawia w zasadzie miejsca na uznaniowość. Pod uwagę brany jest tylko jeden element, a wybrana zostaje oferta najtańsza.
Wydaje się, że metoda ta jest bardziej adekwatna do zamówień prostych, nieskomplikowanych, co potwierdzają statystyki dotyczące ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jedynie w przypadku ok. 10% przetargów cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Istotnym aspektem jest problem zaniżania cen przez wykonawców, co sprawia, że oferta wydaje się niewiarygodna. Dyrektywy przewidują w takim wypadku obowiązek zwrócenia się zamawiającego do oferenta z prośbą o podanie szczegółowych wyjaśnień. Oceniając je, powinien on brać pod uwagę obiektywne czynniki takie jak: oszczędność metody produkcji, dostępne wykonawcy rozwiązania techniczne lub oryginalność projektu.
W jednym z najnowszych orzeczeń (Renco - T-4/01 z dnia 25 lutego 2003 r.) dotyczącym tej kwestii Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że zamawiający (w tym przypadku chodziło o Radę Unii Europejskiej) ma obowiązek: po pierwsze - wychwycić podejrzanie tanie oferty, po drugie - umożliwić przedsiębiorcom przedstawienie stosownych wyjaśnień, po trzecie wreszcie - ocenić zaprezentowane argumenty i w efekcie zadecydować o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.
W omawianym przypadku chodziło o prośbę wyjaśnienia cen dotyczących 319 z 1020 elementów, które miały być użyte w trakcie realizacji zamówienia. W opinii Sądu przedstawienie przez oferenta informacji, ograniczających się jedynie do stwierdzenia, że podane ceny są zgodne z prawdą bez dostarczenia innych dowodów, może zostać uznane przez zamawiającego za niewystarczające i stanowić podstawę odrzucenia oferty.
Wybierając ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, zamawiający może wziąć pod uwagę różne kryteria. Dyrektywy wymieniają przykładowo: cenę, jakość, wartość techniczną, estetykę, serwis i pomoc techniczną, termin realizacji zamówienia. Podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest w tym przypadku podanie wszystkich kryteriów, które zamierza zastosować. Takie rozwiązanie zapobiegać ma nadużyciom oraz arbitralnym decyzjom, które nie zostały oparte na znanych i dostępnych wszystkim uczestnikom postępowania informacjom.
Teksty dyrektyw poświęcają kryteriom wyboru oferty jedynie dwa artykuły. Większej precyzji dostarczają konkretne przykłady spraw rozpatrywanych przez ETS. W orzeczeniu w sprawie Beentjes z dnia 20 września 1988 r. (C-31/87) ETS podkreślił, że zamawiający, mając swobodę określania kryteriów wyboru oferty, zobowiązany jest jednak kierować się obiektywnymi przesłankami.
Przez długi czas zwykło się przyjmować w doktrynie oraz w orzecznictwie dotyczącym zamówień, że określenie oferta ekonomicznie najkorzystniejsza odnosi się wyłącznie do korzyści czysto ekonomicznych, które może odnieść dany zamawiający. W związku z wprowadzeniem przez Traktat z Maastricht obowiązku uwzględniania elementów ochrony środowiska przy definiowaniu i wprowadzaniu polityk wspólnotowych coraz więcej uwagi poświęca się kwestii uwzględniania aspektów ekologicznych przy przyznawaniu kontraktów publicznych. Wyrazem tego jest m.in. orzeczenie w sprawie Concordia Bus z dnia 17 września 2002 r. (C-513/99), w którym ETS stwierdził, że dyrektywy nie wykluczają możliwości stosowania kryteriów związanych z ochroną środowiska przez zamawiających oceniających najbardziej ekonomicznie korzystne oferty. W rezultacie kryteria takie jak poziom emisji spalin czy też natężenie hałasu wytwarzanego przez autobusy transportu miejskiego nie stanowią zagrożenia arbitralnego oceniania, o ile zostaną wcześniej zawarte w ogłoszeniu lub dokumentacji przetargowej i nie będą przeszkodą w realizacji podstawowych reguł prawa wspólnotowego, a w szczególności zasady niedyskryminacji.
Projekt nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych w tzw. sektorze klasycznym (w wersji przyjętej przez Komitet Koncyliacyjny publicznych dniu 9 grudnia 2003 r.) przewiduje utrzymanie dwóch podstawowych kryteriów udzielenia zamówienia. Podobnie jak ma to miejsce obecnie jedynymi kryteriami stosowanymi przez zamawiających będą:
- najniższa cena lub
- oferta najbardziej korzystna pod względem ekonomicznym.
Co do zasady zamawiający będzie również zobowiązany do określania wag przypisanych poszczególnym kryteriom (art.. 53). Informacje takie powinny znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach przetargowych udostępnianych zainteresowanym. W przypadku, gdy określenie wag poszczególnych kryteriów nie jest możliwe, zamawiający będzie zobowiązany do ułożenia listy kryteriów według kolejności ich znaczenia. W stosunku do obecnych rozwiązań projekt nowej dyrektywy klasycznej zaostrza zatem wymagania stawiane w tej mierze zamawiającym. Z drugiej strony należy zauważyć, że przepisy krajowe większości obecnych i przyszłych państw członkowskich UE (w tym Polski) już teraz zawierają wymóg określania przez zamawiających na etapie publikacji ogłoszenia lub w dokumentacji przetargowej procentowego znaczenia poszczególnych kryteriów.
Należy także zwrócić uwagę, że projekt dyrektywy uwzględniając opisane powyżej stanowisko dot. ochrony środowiska wymienia wprost elementy ekologiczne (art. 53). Zamawiający będzie więc mógł narzucić w specyfikacji technicznej określony sposób wytwarzania produktu, bądź określić jego pożądany wpływ na środowisko.
Analogiczne próby uwzględnienia tzw. aspektów społecznych związanych np. z zatrudnianiem bezrobotnych nie znalazły odzwierciedlenia w projekcie nowej dyrektywy. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości ETS zajmie w jednym ze swoim orzeczeń stanowisko, które spowoduje, że również kryteria społeczne, nie dotyczące kwestii czysto ekonomicznych, znajdą swoje zastosowanie w praktyce udzielania zamówień publicznych.
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