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Czynniki przetargowe w zamówieniach 
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1. Wprowadzenie

a-

i

Syrii 
lsce [6], [7]. Autorzy tych prac 

otoczenia i rynku, na którym firma funkcjonuje.

wykonawców robót
– projektantów.

na opracowanie dokumentacji projektowej 

2.

a w ustawie Prawo 

· roboty budowlane -
i
art. 2c lub obiektu budowlanego, o-

cego;
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· dostawy - zeczy, praw oraz innych dóbr, w szczegól-

· -

podstawie art. 2a lub art. 2b;

one np. stosowanych w praktyce przez inwestorów publicznych metod pozyskiwania 
entacji przetargowej na przygoto-

[13]. 

publicznych 
opisano m.in. w pracy [14]. 

k-

i
z dnia 29 

i
i ustawa Pzp wprowadza a-
nia Pr

stosowany z roku na rok wzrasta. W roku 2011 skorzystano z niego w 82,07% wszystkich 
udziel Stosowanie procedury przetargu 
nieograniczonego ma istotne zalety: 

·
(ustawa Pzp art.39),

· tryb najbardziej konkurencyjny - wszyscy zainteresowani wy-
konawcy,

· nieskomplikowana procedura - e-



Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych – Czynniki przetargowe w zamówieniach ... 375

· dostawy - zeczy, praw oraz innych dóbr, w szczegól-

· -

podstawie art. 2a lub art. 2b;

one np. stosowanych w praktyce przez inwestorów publicznych metod pozyskiwania 
entacji przetargowej na przygoto-

[13]. 

publicznych 
opisano m.in. w pracy [14]. 

k-

i
z dnia 29 

i
i ustawa Pzp wprowadza a-
nia Pr

stosowany z roku na rok wzrasta. W roku 2011 skorzystano z niego w 82,07% wszystkich 
udziel Stosowanie procedury przetargu 
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·
(ustawa Pzp art.39),

· tryb najbardziej konkurencyjny - wszyscy zainteresowani wy-
konawcy,

· nieskomplikowana procedura - e-

· procedurze 
to 31 dni podczas, gdy przy stosowaniu przetargu ograniczonego jest to 60 dni, 
a

W przypadku sektora prywatnego to inwestor sam decyduje jaka forma poszukiwania 
wykonawcy jest dla niego najkorzystniejsza. 

o-

zasad

ane, 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej jako przedmiot 
zamówienia

niowa-
ó-

i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - 2
z a
projektowa
W

onawczych, przedmiaru 

pozwolenia na bud

przedmiar robót oraz p
przepisami. 

a-
nia takie jak:

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
· kosztorysy inwestorskie,
·

ienie nadzoru autorskiego.

W
stosowanym trybem jest przetarg nieograniczony. W 2013 roku zastosowano go w 91 % 
udzielonych zamówieniach.
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3.1.
projektantów

o-
przetargach na 

doboru nielosowego – tzw. dobór przypadkowy. Metoda ta jest dopuszczalna w przypadku 
polega on na przypadkowym doborze pewnych jednostek, które 

w

w

-

badaniach poproszeni zostali 
o do 5, gdzie:1 -

-

Na podstaw
wg wzoru [20]:

1

1 n

i
i

x x
N =

= å (1)

gdzie:
N – ogólna liczba odpowiedzi,
xi – ocena przyznana danemu czynnikowi.
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tantów –

rodzaj projektowanego obiektu, 
w

Rodzaj 

o

w
projektanci uznali: niejszej oferty oraz 

3.2.

jest na pewno ich stosunko-
krótkim czasie.

– gdy przyczyny s –

d-
nej klasyfikacji, obliczanego jako [20]: 

2

1

1
1

k

rj
i

kh f
k =

æ ö
= -ç ÷ç ÷- è ø

å (2)
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gdzie: 
k – liczba kategorii odpowiedzi w r-tym pytaniu, 
frj – j-tej kategorii w r-tym pytaniu.

W przeprowadzonych badaniach

Czynnik h
Pozycja w rankingu 

0,31 4
0,42 5
0,42 3

Rodzaj projektowanego obiektu (np. przeznaczenie ) 0,47 2
Lokalizacja inwestycji 0,50 14

wadium 0,51 13
Potrzeba pracy 0,55 1

Czas na przygotowanie oferty 0,68 12
0,70 6
0,71 8

Liczba i koszt dodatkowych dokumentów dla przygotowania 
oferty 0,75 11

Warunki umo 0,78 9
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 0,78 15

0,78 16
Reputacja inwestora 0,80 10

0,87 7
asne

ch, 

w tów 

h=0,80 lub 
0,8

oceny.

4.
przyst

pieniu do przetargu, gdy przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji 
projekto
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przyst

pieniu do przetargu, gdy przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji 
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projektan

klasyfikacji. U

i
i ocenie tego czynnika dla danego -

owy dorobek wiedzy w obszarze decyzji przetargowych. Niemniej 

w budownictwie. Pozwoli to na poznanie najistotniejszych czynników decyzyjnych 
w e-
go.
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Abstract: The present study described a group of factors that may influence the deci-
sion to participate in a tender, when the subject of the order is the preparation of design 
documentation. The importance of the proposed factors was based on the opinions of 
designers who perform such services at the construction market. This analysis is followed 
by an assessment of the conformity of the opinions by means of the dispersion coefficient of 
relative ranking. The values of the dispersion coefficient of a relative classification differ 
considerably, from one another depending on the value under assessment. Yet, it is worth 
noticing that in the assessment of the factors influencing a bid/no bid decision, experts’ 
subjectivism cannot be avoided.
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